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Kringnieuws 

Het overnemen van artikelen zonder toestemming van de 

redactie is verboden. De inhoud van de artikelen is voor 

de verantwoording van de auteur. U kunt kopij voor het 

volgende nummer inleveren vóór 30 december 2017. 

Data van lezingen om in uw agenda te reserveren 
Donderdag 16 november 2017: Industrieel Erfgoed 
(omgeving Maarssen) door Dr. Erik Nijhof. 
Donderdag U januari 2018: 
Vier eeuwen tafelcultuur door Jet Pijzel. 
Donderdag 8 maart 2018: Jaarvergadering 
(programma na de pauze volgt nog). 
Donderdag 19 april 2018: Maarssen op de kaart en 
vanuit de lucht door Hans van Bemmel. 
Alle lezingen vinden plaats in de Open Hof en 
beginnen om 20.00 uur. 

Beeldbank HKM 
Er is onlangs vanuit de redactie van het Periodiek 
een initiatief gestart om de bestaande beeldbank 
van de Kring verder te ontwikkelen en aan te 
vullen. Enkele archieven zijn al samengevoegd en 
er is een meer efficiënte en toegankelijke op
slagmethode toegepast. Het betreft hier tiendui
zenden afbeeldingen over de geschiedenis en de 
ontwikkeling van Maarssen en omgeving en zijn 
inwoners. Het doel is in de eerste plaats om alle 
digitale afbeeldingen te archiveren en daarna ook 
kopieën van gewone foto's te digitaliseren en op 
te slaan. Het streven is natuurlijk zoveel mogelijk 
interessante beelden te bewaren, te ordenen en te 
publiceren. Als u in het bezit bent van (historisch) 
interessante foto's, digitaal of afgedrukt, dan ma
ken we daar graag een kopie van en nemen we die 
op in ons HKM beeldarchief. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met 
Piet Gentenaar via gentgrif@ziggo.nl. U kunt 
natuurlijk ook uw digitale foto's direct naar dat 
e-mailadres sturen. We komen eventueel graag 
bij u langs om een kopie te maken van uw archief. 
Bij voorbaat dank. 
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Het jaagpad in Op Buuren 
De voorzitter van onze Kring heeft het College 
van B& W en de raad een brief gestuurd waarin 
aangedrongen wordt op het nakomen van de 
afspraken over het herstel van het jaagpad. De 
Kring acht het herstellen van het pad een zaak 
van groot historisch belang! De wijze waarop het 
pad nu is hersteld, voldoet niet aan de gemaakte 
afspraken. Het jaagpad zal een openbaar en goed 
toegankelijk pad moeten zijn. De obstakels die dit 
nu in de weg staan, moeten worden verwijderd. De 
vraag doet zich voor waarom in deze zaak - die op 
zich helder is - zo schimmig wordt geopereerd. 
De voorzitter spreekt graag de verwachting uit 
dat het bestuurscollege van de gemeente Stichtse 
Vecht, vanuit cultuurhistorisch besef, de genoemde 
noodzakelijke verbeteringen in het nu aangelegde 
jaagpad zal laten aanbrengen. 

Schenkingen 
Van de heren De Bont en Van Grunsven ontvin
gen we alle tot nu toe uitgegeven periodieken. 
Mevrouw Lucassen (vroeger wijkverpleegster) 
schonk ons een aquarel van het hek van Doorn
burgh, in 1984 gemaakt door haar zuster Toos. 
Van mevrouw Springvloed kregen we een kope
ren luidbel, uitgegeven ter gelegenheid van het in 
gebruik nemen van het carillon door de katholieke 
kerk in 1979. Tekst op de bel is 'Carillon actie 
Maarssen 1978-1979'. 
Van de organisatie 'MOL' ontvingen we de gehele 
administratie van het project jaagpad in Oost
waard/Op Buuren. 
De heer Van Schaik schonk ons krantenknipsels 
uit de periode 1925-1970. Veel knipsels uit 
'Utrecht in Woord en Beeld'. 
Kees van der Horst, siersmid en restaurateur van 
het hek van Doornburgh in 2004-2005, schonk ons 
een map met documentatie betreffende de restau
ratie en een aantal in lood gemaakte modellen van 
onderdelen van het hek. Verder schonk hij ook 
nog eens circa 375 foto's van die restauratie. Alle 
schenkers weer hartelijk dank. • 1 
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'0 oude brandweerkazerne' 

Auteurs: Hans van Bemmel 
Jan Simonis 

Vooraf 
Met de afbraak van de oude brandweerkazerne 
aan de Gaslaan is alweer een karakteristiek ge
bouw uit Maarssen verdwenen. Een gebouw dat 
zowel architectonisch als cultuurhistorisch van 
belang was. Als herinnering aan de oude garage 
en als eerbewijs aan de toenmalige verantwoor
delijk wethouder C.E. Wolff en de mannen van 
de Vereniging Vrijwillige Brandweer in die jaren 
- en als pleidooi om in de toekomst voorzichtiger 
met ons erfgoed om te springen -, volgt hier een 
kleine geschiedenis van de oude brandweerka
zerne aan de Gaslaan. 

Een vrijwillige brandweer 
'O oude brandweerkazerne' was de titel van het 
afscheidslied, gezongen door het Maarssense 
brandweerkoor 'Bluss', want na 65 jaar, van 1939 
tot 2003, verlieten de mannen hun brandweer
kazerne aan de Gaslaan om aan de Binnenweg 
een nieuw gebouw te betrekken (zie afbeelding 
l). ll. Vóór de bouw van de 
kazerne aan de Gaslaan in 1939 
was de brandweer gehuisvest 
in het brandspuithuisje in de 
Breedstraat, nu de Wereldwin
kel. Een afbeelding in 'Utrecht 
in Woord en Beeld' uit 1926 
toont de manschappen van de 
vrijwillige brandweer voor het 
brandspuithuisje en tijdens een 
demonstratie met de eerste 
Maarssense 'automobielbrand
spuit' (zie afbeelding 2 op de 
volgende pagina). In 1936 was 
Maarssen toe aan een opvolger 
van de in 1926 gekochte eerste 
'automobielbrandspuit' want 
de auto vertoonde nukken en 
bereikte volgens een officieel 
rapport slechts sukkelend en met 

horten en stoten de brand. De nieuwe auto werd 
op een bijzondere manier gefinancierd, namelijk 
uit gelden die de brandweermannen zelf hadden 
bijeengebracht. Over participatiemaatschappij 
gesproken! Die mannen waren niet alleen vrijwil
ligers die geheel belangeloos hun taak vervulden 
maar zij zorgden ook nog eens voor de financiering 
van het benodigde materieel omdat de gemeente 
geen geld had. Gedurende twee jaar werden al
lerlei evenementen georganiseerd, onder andere 
een tuinfeest in de tuin van De Harmonie en een 
bazaar. In november 1935 konden de brandweerlie
den een bedrag van ruim f 3000,- aan het College 
van B& W aanbieden voor de aanschaf van de 
nieuwe autospuit. Ook in latere jaren zou diverse 
malen blijken hoe stevig de vrijwillige brandweer 
verbonden was met de lokale gemeenschap. In 
1948 waren de gemeentefinanciën wederom niet 
toereikend om versleten materieel te vervangen. 
Met geld van het (particuliere) gasbedrijf, waarvan 
de commandant van de brandweer, D. Faber direc
teur was, werden versleten slangen en straalpijpen 
alsnog vervangen. En in 1950 werd - bij de viering 
van het 25-jarig bestaan van de 'Vereniging Vrijwil-

Optreden van het brandweerkoor 'Bluss' bij het afscheid van 

de oude brandweerkazerne in 2003. Foto lord S. van Dijk. 
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0 DE BR·ANDWEER. TE MAARSSEN D IR 

Ook Maarssen heeft een eigen . Vfijwillige Br-1mdweer, en een die er wezen m~g en . in alles met haar tijd meegaat: We !!'even_ hierbove~ (links) een 
groep-foto van net kranige corps; (rechts) een officieele demonstratie met de kortgeleden . aangeschafte nieuwe motorbrandspwt. . . 

Manschappen voor het brandspuithuisje aan de Breedstraat en tijdens een dem.onstratie met de eerste 

'automobielbrandspuit' (1926). Archief Gert Wiegeraad. 

lige Brandweer' - vanuit de bevolking en de lokale 
industrie een bedrag van f 7000,- aan de voorzitter 
van de brandweer overhandigd voor de aanschaf 
van een nieuwe brandweerauto. 
In het boekje 'Uit de historie van de Maarssense 
brandweer' wordt de nieuwe brandweerauto 
beschreven. "De spuit had een capaciteit van 2000 
liter per minuut, 5 atmosfeer druk, Ford V8 motor, 
4 persaansluitingen, 2 broekstukken , 4 straalpijpen 
met stopkraan. Met 6 stralen kon water gegeven 
worden. Uitgerust 1net schijnwerper en sirene en met 
zitplaatsen voor de nwnschappen binnen, in plaats 
van buitenop, maakte de spuit grote indruk op de 
brandweerkorpsen van de omliggende gemeenten" 
(zie afbeelding 3). 2l 

Ruimtegebrek in het brandspuithuisje 
De aanschaf van de nieuwe brandspuit leidde ech
ter ook tot problemen. Wat was het geval? De auto 
nam zoveel ruimte in het oude brandspuithuisje in 
beslag, dat het andere materieel en de manschap
pen elders ondergebracht moesten worden. Toen
malig ondercommandant Faber bracht uitkomst, hij 
stelde ruimte beschikbaar in zijn gasfabriek, maar 
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het bleef behelpen. Snel uitrijden bij alarm bleek 
onmogelijk. In feite werd de brandweer hier gecon
fronteerd met twee achterliggende ontwikkelingen: 
de modernisering van de brandbestrijding door de 
automobilisering en de groei van woningbouw en 
(grootschalige) industrie die een uitbreiding van 
het brandweermaterieel noodzakelijk maakten. Het 
oude brandspuithuisje was absoluut niet berekend 
op deze moderne ontwikkelingen. 
Deze situatie leidde in 1938 tot een voorstel van 
B& W - met wethouder C.E. Wolft als drijvende 
kracht - om een geheel nieuwe brandweerka
zerne te bouwen. In de raadsnotulen van 28 juni 
1938 staat daarover te lezen: "Wij zijn geheel in 
overeenstemming met het bestuur van de Vrijwil
lige Brandweer tot de conclusie gekomen, dat het 
aanbeveling verdient om over te gaan tot de bouw 
van een nieuwe brandweergarage met droogtoren 
op een terrein van de NV Gasbedrijf te Maarssen 
- voldoende ruimte biedende voor een reeks van ja
ren en waarvan de boven de garage gelegen ruimte 
tevens dienst kan doen voor den luchtbescher
mingsdienst, vergaderlokaal voor de brandweer en 
eventueel andere doeleinden." 3l 



Twee termen in dit voorstel, droogtoren en lucht
beschermingsdienst, verdienen enige toelichting. 
Vanaf het moment, eind zeventiende eeuw, dat 
Jan van der Heiden de brandspuit ontwikkelde 
met losse aangekoppelde slangen, deed zich de 
vraag voor waar deze slangen gedroogd moesten 
worden. Drogen was noodzakelijk om schim
melvorming in de slangen te voorkomen want 
zij waren vaak van natuurlijk materiaal als leer, 
vlas of katoen gemaakt. Ook vereiste de nieuwe 
blustechniek regelmatige oefening met het ma
terieel. Kerktorens boden uitkomst: zij vormden 
bij uitstek de plek waar op grote hoogte geoefend 
kon worden en de losse slangen verticaal te drogen 
gehangen konden worden. Veel brandspuithuisjes 
stonden dan ook in de nabijheid van een kerkto
ren. De aparte droogtoren bij de brandweergarage 
vervulde dus de functie die de kerktoren vroeger 
vervulde. 4l De tegenwoordige slangen zijn van 
kunststof gemaakt en hoeven niet gedroogd te 
worden. Zij worden schoongespoten en in de 
brandweerwagen opgerold. 

De luchtbeschermingsdienst (L.B.D.), aldus Wally 
Smits in zijn boek 'Maarssen 1940-1945', was de 
resultante van een toenemend besef in de jaren 
dertig van de vorige eeuw dat de moderne oorlogs
voering ook vanuit de lucht zou plaatsvinden en 
zich niet zou beperken tot militaire objecten, maar 
eveneens gericht zou zijn op de burgerbevolking. 
De L.B.D. had dan ook als taak om de burgerbe
volking te beschermen tegen aanvallen met bri
sant- en brandbommen en strijdgassen. Aangezien 
Maarssen (nog) niet in de directe gevarenzone lag, 
richtte de organisatie zich in de praktijk "voorna
melijk op het doven van de verlichting, de alarme
ring en het verzorgen van eventuele gewonden." 5l 
Tijdens de mobilisatie heeft de dienst, onder 
leiding van de directeur van de gasfabriek, tevens 
commandant van de brandweer D. Faber, inder
daad gebruik gemaakt van de brandweergarage. 
In de ruimte boven de garage werd de Centrale 
Commandopost met radiowacht geïnstalleerd, 
terwijl de uitkijk- en luisterpost ter signalering 
van vijandige vliegtuigen gehuisvest werd in de 
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DE E RS E STEEN 
GELEGD OP 15 OC:T. 1938· 

DOOR 

-WETHOUDER C. E. WOLFF. 
De eerste steen werd gelegd door 

wethouder C.E. Wolf! die zich in het 

bijzonder had beijverd voor de bouw 

van de nieuwe brandweerkazerne. 

Archief RHC Vecht en Venen. 

droogtoren. Deze post werd permanent bemand 
door vier ploegen van twee man, althans dat was 
de bedoeling, maar in de praktijk kwam er het niet 
altijd van. Bij onraad zou het sein luchtalarm gege
ven worden door de brandweersirene en overge
nomen worden door de sirene van de Nederlandse 
Kininefabriek en de stoomfluit van U. Twijnstra's 
Oliefabrieken. 6l Acht maanden na de mobilisatie 
gebeurde dit voor het eerst. 

De nieuwe brandweergarage 
Het College legde de raad vier varianten voor de 
bouw van de nieuwe garage voor: al of niet met 
kap en al of niet met droogtoren. Gekozen werd 
uiteindelijk voor de maximale variant: een brand
weergarage met kap en droogtoren begroot op 
f 9800,-. 7l De goedkoopste variant, met plat dak 
en zonder droogtoren, was begroot op f 7300,-. 
Het N.V. Gasbedrijf Maarssen had zich bereid 
verklaard de benodigde grond aan de gemeente af 
te staan voor het symbolische bedrag van f l,-. Dit 
onder de voorwaarde dat wanneer het gasbedrijf in 
de toekomst grond nodig zou hebben, deze even
eens door de gemeente voor f l,- ter beschikking 
gesteld zou worden. 
Het ontwerp voor de garage werd gemaakt door de 
gemeentearchitect C.A. van Beusekom, dezelfde 
architect die in 1931 aan de Gaslaan het gymnastiek
lokaal had ontworpen in een sobere variant van de 
Amsterdamse-Schoolstijl. Ook de brandweerga-
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rage werd in deze stijl ontworpen. Vervolgens vond 
de aanbesteding plaats waarop werd ingeschreven 
door verscheidene Maarssense aannemers: Van 
den Engel, Van Fulpen, De Heul, Brinkhof, Van 
Vredendaal, Slager en Wiegeraad. Uiteindelijk 
werd het werk gegund aan de laagste inschrijver 
A. Slager die het werk zou uitvoeren voor een 
bedrag van f 7775,-. Het schilderwerk werd apart 
uitbesteed. De Maarssense schilders Grimm, Siero, 
Telkamp en Van Ede deden allen een aanbieding 
maar het werk werd gegund aan de Utrechtse schil
der Pol voor een bedrag van f 235,-. 8) 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd op 
15 oktober 1938 door wethouder C.E. Wolff de 
eerste steen gelegd (zie afbeelding 4). Op 12 
april 1939, binnen een jaar na het raadsbesluit, 
kon burgemeester Van Haselen de sleutel van de 
nieuwe brandweerkazerne aan commandant De 
Nijs overhandigen en werd de kazerne in gebruik 
genomen (zie afbeelding 5 en 6). Het boekje 'Uit 
de historie van de Maarssense brandweer' meldt 
dat men "bijzonder gelukkig was met de telefoon
en radioaansluiting èn de electrische klok aan de 
buitenzijde van de droogtoren, een geschenk van de 
echtgenoten van de brandweerlieden." 9l Comman
dant De Nijs nam in juni 1940 ontslag en werd op
gevolgd door D. Faber. Ondercommandant werd 
toen G. ter Wee. In de oorlog werd er vanaf 1941 
door gebrek aan benzine en banden niet meer 
geoefend. Bang dat de 'moffen' hun uitrukkleding 



zouden stelen, werd de kleding door de mannen 
mee naar huis genomen. Op de eerste vergadering 
na de oorlog, 29 juli 1945, verzocht de comman
dant de mannen om hun kleding weer in de garage 
te hangen, 'het gevaar' was nu immers geweken. 

De naoorlogse expansie van Maarssen 
In de jaren na de oorlog was er niet alleen sprake 
van uitbreiding en modernisering van het mate
rieel maar ook van uitbreiding van het takenpak
ket van de brandweer. Zo werd eind jaren vijftig 
begonnen met brandpreventie, nu een van de 
belangrijkste taken van de brandweer, en in de 
jaren zestig kwam een professioneel duikteam 
tot ontwikkeling en werd hulp bij ongevallen een 
belangrijke taak. 
In de publicatie 'Uit de historie van de Maarssense 
brandweer' wordt de periode 1965-1985 beschreven 
als een periode waarin het brandweerkorps tot grote 
bloei kwam en uitgroeide tot een van de best uitgerus
te korpsen van de regio. "Een en ander is natuurlijk het 

gevolg van de grote expansie van de gemeente Maars

sen: nieuwbouw en flatgebouwen in de Maire Hofste

dewijk en de enorme groei met duizenden woningen en 

vele nieuwe bedrijven in het gedeelte Maarssenbroek. 

Vroegen vóór deze periode de agrarische bedrijven o.a. 

door hooipeilingen de meeste aandacht, na de expansie 

concentreerde de aandacht zich op brandgevaar in 

woningen en bedrijven. Door het toenemen van het ver

keer over het water en op de wegen in onze gemeente 

De opening van de garage in 

1939 door burgemeester 

Van Haselen. Archief RHC 

Vecht en Venen. 

werd de hulpverlening bij ongevallen een buitenge

woon belangrijke taak van ons korps." 10) 

De expansie van Maarssen leidde tot de behoefte 
aan nieuw materieel en daarmee ook tot een 
behoefte aan meer ruimte. In 1968 werd een al 
langer bestaande wens van de brandweer vervuld: 
de aanschaf van een ladderwagen, mede gezien de 
fiatbouw aan de Europalaan en de Dr. Plesman
laan. Kosten f 112.000,-. Voor de stalling van deze 
wagen was het nodig de kazerne te vergroten. Dit 
gebeurde aan de rechterzijde. De opening vond 
plaats in 1968. Het korps groeide in die jaren uit 
tot een omvang van vijftig man. In 1976 vond een 
tweede uitbreiding van de garage plaats aan de 
achterzijde, aan de kant van 't Zand. De geheel 
vernieuwde en uitgebreide garage bevatte meer 
stallingsruimte voor de voertuigen, een werkplaats 
en een magazijn. Boven de garage bevonden 
zich een verbouwde kantine, een leslokaal, een 
bestuurskamer en een archiefruimte. Kort na het 
zestigjarig jubileum van de vrijwillige brandweer 
in 1985, werd op 1januari1986 de eerste beroeps
commandant benoemd. 

Slot: de afbraak van de oude brandweerkazerne 
De twee uitbreidingen van de garage bleken op ter
mijn toch geen bevredigende oplossing te bieden voor 
de krapte in en de veroudering van de garage. Vanaf 
2000 werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijk-
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De nieuwe brandweergarage met 

droogtoren. Op de achtergrond de 

gashouder van de gasfabriek. 

Archief RHC Vecht en Venen. 



heid van de bouw van een nieuwe garage en de plek 
waar dat zou moeten geschieden. 
Aanvankelijk werd gekozen voor bouw in het talud 
van de Maarsserbrug maar heftig verzet van de buurt
bewoners, mede gezien de in het verleden gedane 
belofte van B& W om op die plek niet te bouwen, 
leidde tot de keuze van de locatie op de splitsing van 
de Binnenweg en de Straatweg. In 2004 vond de of
ficiële opening plaats. 
De leegstaande oude brandweerkazerne werd tijdelijk 
in gebruik genomen door allerlei organisaties en in
stellingen zoals Theaterschool De Rest, RTV Stichtse 
Vecht, de Speelbank et cetera, maar uiteindelijk in 
2015 voor een bedrag van € 500.000 door de gemeente 
te koop gezet. Ondanks pogingen van de Historische 
Kring Maarssen om het gebouw te behouden - of als 
het niet anders kon in ieder geval de droogtoren -, 
werd het gebouw eind 2016 gesloopt (zie afbeelding 
7) 11l. Op deze plek zal (alweer) een appartemen-

tengebouw opgetrokken worden. De afgebroken 
brandweergarage was niet alleen architectonisch van 
waarde, maar ook cultuurhistorisch van belang. Als 
opvolger van het brandspuithuisje gaf het uitdrukking 
aan belangrijke vernieuwingen in de geschiedenis van 
de brandbestrijding. Hoeveel van een dergelijk type 
historische publieke gebouwen staan er in Stichtse 
Vecht op de Monumentenlijst? Het gebouw had be
houden dienen te worden en niet afgebroken. • 

Noten 
1. Het lied was gecomponeerd door Jan van Amerongen en de 

tekst was van Marjan Rhebergen. Het koor was speciaal voor 

deze gelegenheid samengesteld. 

2. Samenstellers Bemmel, H. van; Dijk, Jan van; Putten, Gerard 

van. Eindredactie Dekker, Drs. D. Uit de historie van de 

Maarssense brandweer (1985). Maarssen. p. 70. Deze spuit, nu 

bekend onder de naam 'Opoe', staat nog steeds als curiositeit 

in de brandweergarage en doet onder andere dienst als 

trouwauto voor de brandweerlieden. 

3. Bemmel, Van, e.a. (1985), p. 75. 

4. Merwijk, Tine van. Brandweergarages en -kazernes. Cate

goriaal onderzoek Wederopbouw 1940-1965. In opdracht 

van het Projectteam Wederopbouw van de Rijksdienst voor 

Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Zeist 2007, 

pp.11-13. 

5. Smits, V. Maarssen 1940-1945 (1990) . Maarssen. pp. 46-47. 

6. Smits (1990), p. 47 

7. Maarssen bestond toen nog uit twee gemeenten: Maarssen en 

Maarsseveen en de brandweer werkte ook voor Maarsse-

veen. B&W kondigden aan dat met de gemeente Maars

seveen overleg zou plaatsvinden over de verhoging van hun 

jaarlijkse bijdrage van f 110,-. Dit acht men gerechtvaardigd 

gezien de nieuwe brandspuit en de nieuwe garage. 

8. Bemmel Van, e.a. (1985) , p. 78. 

9. Bemmel, Van, e.a. (1985), p. 78. 

10. Bemmel, Van, e.a. (1985) , p. 95. 

ll. Bij de sloop van de brandweergarage eind 2016 is de eerste 

steen behouden gebleven. Deze bevindt zich nu in de brand

weerkazerne aan de Binnenweg. 

De laatste restanten van de garage met nog intacte 

droogtoren (eind 2016). Foto Ria Tijhuis. 
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De wandeling van De Pijper 

in 1916, een terugblik n ee12 

Auteur: Ria Tijhuis 

In deel 1 zijn de eerste stappen van De Pijper 
beschreven, beginnend bij het station. Hij 
wandelde vervolgens over de Nieuwe Stationsweg 
naar het kanaal. Verder lopend over de draaibrug 
had De Pijper een goed zicht op de watertoren 
die aan de Maarssense kant van het kanaal 
stond. De eerste steen werd gelegd op 25 juni 
1910 en de toren heeft dienst gedaan tot 1953. In 
juni 1976 werd de watertoren, tezamen met het 
brugwachtershuis van de inmiddels verdwenen 
draaibrug, gesloopt. Zij waren een sta-in-de-weg 
geworden voor de verbreding van het kanaal. 
Aan de overkant van het kanaal kwam De Pijper 
uit op de Stationsweg. De weg dateert uit de 
tijd rond 1843 toen de spoorlijn Amsterdam
Utrecht werd aangelegd en Maarssen een eigen 
spoorwegstation kreeg. Het was toen nog een 
weg door weilanden die pas veel later bebouwd 
zouden worden. De eerste bebouwing vond in het 
begin van de twintigste eeuw plaats. Industrieel 
en wethouder C.E. Wolff liet in 1913 zijn villa 
De Wolfshoek bouwen op de hoek van de 
Stationsweg en de Straatweg. 
De eerste foto laat een landelijke Stationsweg 
zien uit deze periode. De noordzijde van de 
straat is nog weiland met grazende koeien. De 
drie huizen op de foto staan aan de zuidzijde en 
behoren tot de oudst gebouwde woonhuizen. Het 
huis meest links op de foto, nu Stationsweg nr. 3, 
dateert uit 1928 en is ontworpen door de bekende 
Maarssense architect Wybren Wijmstra. Het 
huis rechts (nr. 7), onderdeel van twee woningen 
onder één kap, is van 1926. Het woonhuis in het 
midden is het oudste, gebouwd vóór 1925, maar 
later aanzienlijk vergroot. Bijna alle andere 
huizen aan de Stationsweg zijn in de jaren dertig 
gebouwd. Niet zichtbaar, schuilgaand achter de 
bomen links, stond de in 1998 afgebroken villa 
van C.E. Wolff. 

De tweede foto laat de huidige Stationsweg zien. 
Geen villa op de hoek meer, maar een modern 
appartementencomplex. De paar kastanjebomen 
bij het complex waren ooit onderdeel van de 
oprijlaan van de villa. In een muur van het 
complex aan de Straatweg is nog een herinnering 
te vinden aan de villa, namelijk de oude gevelsteen 
met het opschrift De Wolfshoek 1913. Er zijn ook 
geen weilanden meer, de straat is aan weerszijden 
volledig bebouwd. Een belangrijk verschil met 
vroeger, niet te zien op de foto, is ook dat de 
Stationsweg ten behoeve van de aanleg van de 
rotonde in 2002 aanzienlijk ingekort is ten koste 
van het weilandje dat vroeger aan de kop van de 
Stationsweg lag en ten koste van de vroegere tuin 
van Villa De Wolfshoek. De aanleg van de nieuwe 
wijk bij de Maarsserbrug heeft geleid tot een 
ontsluitingsweg aan het begin van de Stationsweg. 
De huidige inrichting van de straat dateert van een 
paar jaar geleden. Ter beperking van de overlast 
van auto's zijn toen parkeerhavens aangelegd en 
werd de rijweg versmald. Veel veranderingen maar 
nog steeds een mooie straat! 
Ook een cultuurhistorisch bijzondere straat. 
In de 'Cultuurhistorische waardenkaart 
Stichtse Vecht' wordt daarover het volgende 
opgemerkt: "Aanvullend op de reeds aangewezen 
beschermde dorpsgezichten is er een aantal 
plekken aan te wijzen die kenmerkende 
historische fenomenen goed representeren." 
Gewezen wordt dan onder andere op de nieuwe 
uitvalswegen met bebouwing die midden 
negentiende eeuw aangelegd werden om de 
verbinding tot stand te brengen tussen de nieuwe 
spoorwegen die overal werden aangelegd en de 
dorpskernen. De Stationsweg is zo'n historisch 
nieuw stedenbouwkundig fenomeen en wordt als 
volgt omschreven:"( ... ) lint van hoofdzakelijk 
geschakelde (middenstands-) woningen en 
herenhuizen op grote percelen, aan uitvalsweg 
(naar station)." • 
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Het ontstaan en de ontwikkeling van de Bethunepolder Deel 1 

'MELK voor VISCH': 

Van veenmoeras tot veenpolder 

Auteur: Clan Visser 't Hooft 

Grenzend aan Maarssen ligt de Bethunepolder, 
een fijn wandel- en fietsgebied en een eldorado 
voor vogelaars. De Strook langs het Tienhovens 
kanaal kent iedereen wel, waar je 's zomers zo 
heerlijk kunt zwemmen en zonnebaden. De 
Nieuweweg erlangs vormt de bovengrens van de 
polder, de Maarsseveensevaart de ondergrens; 
daartussen ligt de Bethunepolder. 
De afgelopen jaren heeft de polder volop in 
de belangstelling gestaan vanwege plannen tot 
drastische herinrichting van het gebied. Daarmee 
werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de 
rijke historie van de Bethunepolder. In de ruim 
140 jaar van zijn bestaan heeft de polder diverse 
ingrijpende metamorfoses ondergaan. Waarom en 
waartoe deze transformaties? Hoog tijd om eens 
in de historie van de Bethunepolder te duiken. 
In twee artikelen besteden wij aandacht aan dit 
leefgebied, dat hoort bij de gemeente Stichtse 
Vecht. Het eerste artikel gaat in op het ontstaan 
van de veengebieden vanaf de oertijd en beschrijft 
hoe het veenmoeras omstreeks 1900 met oneindig 
veel moeite werd drooggelegd en omgevormd tot 
boerenland. VIS (water) verdween om MELK
productie mogelijk te maken. De boerderij op de 
hoek van de Landweg en de Middenweg heet niet 
toevallig 'Melk voor Visch' (zie afbeelding 1)! Het 
tweede artikel zal vertellen over de geschiedenis 
van de polder van 1900 tot heden. De Bethunepol
der heeft een hoop te vertellen, dat is zeker. 

Ontstaan en belening van het veenmoeras 
Rond 11.500 jaar geleden eindigde de laatste ijs
tijd; het klimaat werd plotseling een stuk warmer 
met als gevolg een stijgende zeespiegel en een 
stijgend grondwaterpeil. Zo'n 7000 jaar geleden 
bereikte de resulterende vernatting ook de weste-
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Boerderij Melk voor Visch in de Bethunepolder. 

Foto Clan Visser 't Hooft. 

De boerderij op de ho_ek van de 

Landweg en de Middenweg heet 

niet toevallig 'Melk voor Visch'. 

lijke Vechtstreek. Door de voortgaande verhoging 
van de zeespiegel schoof de lijn waar het grondwa
ter aan de zanderige oppervlakte kwam verder op 
naar het oosten. Onder die natte omstandigheden 
verteerden plantenresten slechts heel moeizaam, 
waardoor zich pakketten van organisch materiaal 
vormden bestaande uit wortels, stengels, bladeren, 
zaden en onder bepaalde omstandigheden veen
mos. Ook bomen, riet en dergelijke speelden in dat 
proces een rol. 



Zo ontstond in de loop van de tijd veenmoeras 
direct op de onderliggende zandgrond. In die 
tijd waren deze veenmoerassen het leefgebied 
voor wolven en beren, elanden en herten, otters 
en bevers en een grote variëteit aan vogels. Dat 
deze wildernis in deze regio moest wijken voor 
leefgebied voor de mens, dateert uit de tijd dat de 
stad Utrecht een rol van betekenis ging spelen. Tot 
ongeveer het jaar 1000 werden de veenmoerassen 
nauwelijks door mensen betreden. Alleen vissers 
en jagers waagden zich in deze bijna ondoordring
bare gebieden. 
Otto de Grote, keizer van het Duitse Rijk, schonk 
in 963 alle domeingronden en goederen langs de 
Vecht in leen aan de kerk van Utrecht. Wat wij nu 
kennen als de Vechtstreek was destijds een onder
deel van het gewest Niftarlake. Er zijn verschillen
de verklaringen voor de herkomst van deze naam. 
Een daarvan is als volgt: Zake betekent water, meer 
en niftar is een uit het Hebreeuws stammend Jid
disch woord dat dood betekent. Het veenmoeras 
als water des doods, een waarschuwing voor wie 
zich daarin waagde! Een andere mogelijkheid is 
de betekenis van Zake als grens en niftar als nevens, 
dus Niftarlake als grens tussen het Frankische en 
het Friese rijk. Tot slot is er de verklaring uit het 
toponymisch woordenboek van Gijsseling: 'bij de 
waterloop in moerasgebied'. 
De toenmalige Utrechtse bisschop Balderik, die 
leefde van 918-975, was een groot voorstander van 
ontginning van de veenmoerassen. Ontginning 
bracht immers geld in het laatje! De ontginning 
ten westen van de Vecht was het eerst aan de 
beurt vanaf het midden van de elfde eeuw. Daarna 
volgde in het begin van de twaalfde eeuw ook het 
oostelijk deel van het land, waartoe het gebied 
van de Bethunepolder behoort. Bisschop Balderik 
beleende aan een aantal van zijn leenmannen, 
die zich in de Vechtstreek gevestigd hadden en 
aan enkele Utrechtse Kapittelkerken en kloos
ters een deel van de venen ter ontginning. Deze 
'dienstadel' oefende namens de bisschop bestuur 
en rechtsmacht uit. De stad Utrecht maakte rond 
die tijd een bloeiperiode door. Handelaren en am
bachtslieden vestigden zich in de stad, want daar 
was niet alleen een aanlegplaats voor handelssche
pen vanuit Scandinavië op weg naar Keulen, maar 
ook vanuit Noord-Duitsland, Rijnland, Vlaanderen 

en Engeland. Kortom, Utrecht was een knooppunt 
van handelsroutes. De Vecht was hét vaarwater 
voor de handelsschepen en deed als zodanig dienst 
tot in de tweede helft van de negentiende eeuw. 
De bewoners van de oevers leefden van landbouw 
en in de loop van de tijd breidde de bevolking zich 
zodanig uit, dat opvoeren van de landbouwproduc
tie noodzakelijk bleek. 

Ontginning van het veenmoeras 
Om land te winnen was ontwatering noodzakelijk. 
Door het graven van watergangen werden de moe
rassen ontsloten. Den Diepe was de eerste dwars
wetering die op de Vecht afwaterde. Als principe bij 
de ontginning gold dat degenen die met het graven 
van sloten land wonnen, dat ook mochten behou
den, maar zij dienden als vorm van winstbelasting, 
afhankelijk van de opbrengst, een tiende daarvan af 
te staan aan de leenman. Scheisloten verdeelden het 
veen in hoeven: evenwijdige kavels van 113 meter 
breed ofwel dertig Stichtse roedes. Deze sloten 
strekten zich in de loop van de tijd helemaal uit in de 
richting van het Gooi. Uiteraard ging de ontginning 
geleidelijk. De ontginners vestigden zich als boeren 
op het ontgonnen land. In eerste instantie was de 
ontginning dus vooral gericht op het winnen van cul
tuurland: tweederde van de percelen moest worden 
bezaaid en een derde beweid. Rogge, gerst en haver 
waren de voornaamste gewassen waarmee de boeren 
ook hun tienden konden betalen. Ook verbouwden 
ze hop voor de bierbrouwerijen. Het steken van turf 
was sterk gereguleerd en voorlopig nog bijzaak en de 
turf was voornamelijk bestemd voor eigen gebruik. 
In de twaalfde eeuw kwamen de gerechten 
Westbroek, Maarsseveen en Breukeleveen aan de 
beurt om daar van wildernis boerenland te maken. 
Een gerecht was een bezitting met rechtsmacht, 
waaronder het heffen van accijnzen. Maarsseveen 
wordt voor het eerst in de annalen genoemd in 
1174, omdat het toen beleend werd aan Herman 
van Maarssen, ridder en leenman van de bisschop. 
Hij verkocht op 6 december 1243 tien hoeven van 
zijn veen aan het Kapittel Sint Pieter. Een hoeve 
bestond uit veertien hectare land. Zo ontstond het 
gerecht Tienhoven, door deling dus van het oudere 
gerecht Maarsseveen. Breukeleveen was eigendom 
van de Sint Pieterskerk in Utrecht. Daarom staat 
het kadastraal nog steeds te boek als gemeente 
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Breukelen-Sint Pieter. In Breukelen vormde de 
Scheendijk, daarvoor Zogdijk genoemd, de eerste 
ontginningsas met in het verlengde de oude weg 
Herenweg en Gageldijk. In Tienhoven en Maars
seveen lag de as tussen de Zogwetering en de 
Veenkade/ Herenweg. 

Nadelen van ontginning en turfwinning 
De nadelen van de ontginning kwamen snel aan 
het licht. Door de sterke ontwatering klonk de 
grond in en kwam het land lager te liggen. Zo ont
stond vanaf 1200 het systeem van dijken, sluizen 
en molens tegen de immer dreigende waterover
last, ook zo typerend voor het gebied van Vecht en 
veen. Een voorbeeld daarvan is de Diependaalse
dijk in Maarssen, vernoemd naar de eerste dwars
wetering Den Diepe. In de veertiende en vijftiende 
eeuw kwam de turfwinning in een versnelling 
(zie afbeelding 2). Steeds dieper werd er afgegra
ven om, naarmate steden almaar groeiden, in de 
toenemende vraag naar brandstof te voorzien. 
Dijken en kaden moesten worden opgehoogd. De 
gewestelijke overheid vaardigde in opeenvolgende 
jaren strengere voorschriften uit, de zogenaamde 
ordonnanties, als bescherming tegen de nadelen 
van de turfwinning. De toegestane breedte van de 
trekgaten werd vastgelegd en de beplanting van de 
legakkers met houtgewas. De maximale breedte 
van de trekgaten in Tienhoven en Maarsseveen 
mocht de twee-en-halve roede niet overschrijden. 
Een roede was ongeveer 3.75 meter breed. In 1695 
leidde ontheffing van deze beschikking al tot het 
toestaan van een breedte van vijf roeden; twintig 
jaar later zelfs tot acht à negen roeden! 
De toestand waarin de veenderijen ten oosten 
van de Vecht rond 1819 verkeerden, was bepaald 
niet rooskleurig te noemen. Er heerste admini
stratieve wanorde en er was een dringend gebrek 
aan technische voorzieningen. Dat kwam doordat 
de schout en de schepenen zelf vaak verveners 
waren en het houden van toezicht ten eigen bate 
verwaarloosden. In het begin van de negentiende 
eeuw was het stadium bereikt dat het verveende 
land bijna overging in plasvorming. Door de 
golfslag verdwenen ook nog eens enkele legakkers 

Het steken van turf Archief HKM. 
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met het gevolg dat er rond 1850 grote water
vlakten waren ontstaan ten oosten van de Vecht, 
waaronder de Tienhovense en Maarsseveense 
plassen. Geen wonder dus dat de visserij opkwam. 
In de achttiende en negentiende eeuw was er zelfs 
een scheepswerf op de hoek van de Heuvellaan en 
de N edereindse Vaart. 
Maar intussen was veel landbouwgrond verdwe
nen en daarmee ook een behoorlijk stuk werkge
legenheid. De meeste van de turfstekerijen waren 
nagenoeg tot op het zand uitgeveend en tot op 
een aanmerkelijke diepte tot water gemaakt. Dat 
was nu precies één van de problemen waarmee de 
Bethunepolder later van meet af aan zat opge
scheept! Het winnen van turf was een lucratieve 
bezigheid en had de mogelijkheid voor landbouw 
verdrongen, mede omdat boeren hun grond 
verkochten aan de verveners. Het gevolg was dat 
de bevolking verarmde en vooral de inwoners van 
Tienhoven dreigden te verkommeren. Steeds meer 
boeren en landarbeiders trokken weg om elders 
hun geluk te beproeven. Dat was het moment 
waarop het plan ontstond de plassen van Tienho
ven en Maarsseveen - in totaal 540 hectare groot 
- in land te herscheppen. Dit was het begin van een 
jarenlang slepende, bijna wanhopige strijd tegen 
het water! 
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Droogmakerij van Tienhoven en Maarsseveen (1867). Archief HKM. 

Van veenmoeras tot 
waterschap Bethune 
Vóór- en tegenstanders gingen 
met elkaar in debat. Tegenstan
ders beriepen zich op het stra
tegisch belang van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie voor de 
verdediging tijdens eventuele 
oorlogen. Het Tienhovens ka
naal is een oude dwarswetering, 
verdedigd door het fort Tienho
ven, gebouwd in 1848-1850, nog 
vóór het besluit tot droogleg
ging. Voorstanders pleitten voor 
landaanwinst met agrarische 
bestemming voor burgers die 
zich een beter bestaan zouden 
kunnen verwerven als boer en 

landarbeider. Kortom: militaire en sociale belan
gen botsten met elkaar. 
Koning Willem lil stelde een Staatscommissie 
in om de verschillende belangen voor en tegen 
drooglegging van alle plassen ten oosten van de 
Vecht te onderzoeken. Deze commissie adviseerde 
alle plassen vanaf Muiden tot Zuilen droog te 
maken. Alleen de Droogmakerij van Tienhoven 
en Maarsseveen werd daarvan verwezenlijkt (zie 
afbeelding 3). Initiatiefnemers van dit plan waren 
onder anderen Jhr. mr. J. Huydecoper, burge
meester van Maarssen, en Mr. dr. J.N. Bastert uit 
Maarsseveen, lid van de Tweede Kamer en later 
ook minister. Zij vormden een werkgroep die op 
31oktober1855 in Tienhoven een vergadering 
belegde voor grondeigenaren om hun een ontwerp 
voor te leggen tot droogmaking. Koninklijke 
Goedkeuring werd aangevraagd en bij besluit van 
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Het oude stoomgemaal in 

de Bethunepolde1: 

Archief Theo Schouten. 

22 januari 1858 kon de 'Vereeniging tot droog
legging der Tienhovensche en Maarsseveensche 
plassen' onder voorzitterschap van de heer Huyde
coper aan de slag. 
Een groot deel van de plassen werd omsloten 
door een ringdijk en er werd een stoomgemaal 
gebouwd, gefundeerd op korte houten palen tot 
op het zand (zie afbeelding 4). Ten behoeve van 
de uitwatering werd naar de Vecht toe een kanaal 
gegraven; het dijkpad erlangs kreeg de toepas
selijke naam Machinekade. Met het malen begon 
de ellende: men had niet gerekend op het ontstaan 
van kwellen in de bodem. Water zoekt altijd de 
weg van de minste weerstand met het gevolg dat 
water vanuit het hoger gelegen Gooi hier op het 
laagste punt omhoog stuwde. De capaciteit van 
de pompen bleek te klein, zodat het water slechts 
tot op zekere hoogte weg te pompen was. Intussen 
was de Vereeniging omgevormd tot een vennoot
schap, die failliet ging in 1865, toen inderdaad 
bleek dat het water niet weg te krijgen was. De 
vennootschap werd vervolgens ontbonden. Voor 
de Gedeputeerde Staten was dit aanleiding om te 
gelasten de droogmaking direct te staken. 

Redding vanuit Brussel? 
Na allerlei verwikkelingen en jaren van stilstand 
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verschenen er in 1874 twee grootgrondbezitters 
uit Brussel, de heren M.A. Marquis de Bethune en 
Graaf d'Ennetières, die het aandurfden de uitda
ging van bemaling opnieuw aan te gaan. Zij staken 
grote sommen eigen geld in deze onderneming. 
Het Rijk droeg f 40.000 bij en ook de Provincie do
neerde eenzelfde bedrag. Er konden nieuwe machi
nes worden gebouwd en de heren pakten de zaak 
zodanig voortvarend aan, dat in 1880 de Bethune
polder zijn allereerste lente kon beleven! De Staten 
van Utrecht besloten de bedijkte en drooggemalen 
delen van de Tienhovensche en Maarsseveensche 
plassen in één waterschap te verenigen. Bij KB van 
17oktober1881 werd de oprichting en reglemente
ring van het waterschap Bethune een feit. Eindelijk 
zou er een einde komen aan de armoedige levens
omstandigheden in Tienhoven en Maarsseveen, 
althans dat was de verwachting. De Bethunepolder 
zou een land- en tuinbouwcentrum worden voor 
de steden Utrecht, Hilversum en Amsterdam met 
ruime werkgelegenheid. Maar de Bethune en zijn 
omgeving vormen eigenlijk twee communicerende 
vaten. In feite betekent dit dat droogleggen onbe
gonnen werk is; de put loopt even snel weer vol als 
je hem leegpompt ... Dit leidde ertoe gfit de Brus
selse heren het niet langer zagen zitteri' en op 31 juli 
1899 werd de Bethunepolder publiekelijk geveild. 



Bodemgesteldheid van de Bethune 
De bodem van de Bethunepolder loopt van zuid
oost naar noordwest schuin af. In het zuidoostelijk 
deel van de polder neemt het zandgehalte in de 
bovengrond toe. Het veen is daar immers tot op 
het zand afgegraven. Het noordwestelijk deel van 
de polder meet echter op het diepste punt 3.93 me
ter onder N.A.P. en moest daarom ongecultiveerd 
blijven liggen. Er groeit weliswaar riet, maar dat is 
van slechte kwaliteit en onbruikbaar. De bodem 
is in de hele polder over het algemeen zacht en in 
de noordwesthoek zelfs drassig. Voor de boeren 
betekende dit hard werken. De polderlasten waren 
hoog en de grond was arm en had veel mest nodig. 
Het vee moest in het najaar vroeg op stal om 
stuk trappen van de grond te voorkomen. In het 
voorjaar kwam de grasgroei pas langzaam op gang. 
Bovendien lieten wagenwielen diepe sporen na in 
het land. Om van het welig tierende onkruid maar 
niet te spreken. Omdat de grond altijd vochtig is, 
gaat gewied onkruid vrijwel nooit dood, zelfs in de 
droge zomermaanden niet. Daar heeft de Nim
merdorlaan dan ook zijn naam aan te danken! Het 
openhouden van greppels en sloten zorgde ook 
nog voor extra, zwaar werk. 
De Nederlandsche Heidemaatschappij kreeg 
de opdracht om de ontwatering met name in de 
noordwesthoek grondig aan te pakken. De sloten 
werden verdiept en met de vrijgekomen bagger 
werd aan de akkers een ronde ligging gegeven. 
Verder werden de akkers overdwars op een 
afstand van tien meter gedraineerd door middel 
van het ingraven van takkenbossen. Dat bleek te 
werken als de sloten maar goed schoon gehou
den werden voor de nodige afwatering. Er zijn 
vier soorten sloten in de Bethune: hoofdtochten 
die aangesloten zijn op het gemaal en onder
houden worden, op kosten van de gemeente 
Amsterdam, door het Waterschap; tochten, te 
onderhouden door het Waterschap en schei- en 
binnensloten die door de betrokken eigenaren 
schoon gehouden moeten worden. Jaarlijks 
wordt in de herfst daarop schouw uitgevoerd. 
De eerste jaren na de drooglegging werden er 
langzamerhand boerderijen gebouwd. 

Anton August van Vloten. Archief HKM. 

De avonturen van de heer Van Vloten 
In september 1899 werd een N.V. opgericht tot 
exploitatie van de Bethunepolder, waarvan de 
heer A.A. van Vloten uit Maarssen in 1900 alle 
aandelen kocht en daarmee eigenaar van de 
polder werd (zie afbeelding 5). Sinds 1890 was hij 
overigens al benoemd tot directeur van het Water
schap Bethune. Hij woonde met zijn gezin op het 
beroemde Huis ten Bosch. Hij had landbouw
kunde gestudeerd in Wageningen en was op zoek 
naar een geschikte plek om zijn in Denemarken 
opgedane kennis op het gebied van fabrieksmatige 
zuivelbereiding vorm te geven. In die tijd was de 
zuivelindustrie in opkomst. Aan het weggetje dat 
later officieel Nimmerdorlaan zou gaan heten, 
verrees in 1890 zijn Maarsseveensche Stoomzui
velfabriek. In de gevel van de voormalige kaasfa
briek is nog de eerste steen te vinden, gelegd door 
Van Vloten en de burgemeester van Maarssen 
Jhr. D.J.A. van Lawick van Pabst. Het pachten van 
een boerenbedrijf in de polder hield vanzelfspre
kend in dat de boeren hun melk aan de fabriek 
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De villa Nimmerdor van de familie Van Vloten. Archief Theo Schouten. 

moesten leveren. Dagelijks brachten zij ook de 
geproduceerde boter en kaas naar het station 
of naar de veerschuit voor verder transport. De 
veestapel in de Bethune was nog in ontwikkeling, 
het aantal koeien was nog gering en in ieder geval 
te klein om de zuivelfabriek van Van Vloten van 
voldoende melk te voorzien. Bijkopen van melk 
uit de omgeving was een stevige kostenpost en de 
melkproductie in de Bethune was sterk afhanke
lijk van het weer. In geval van een natte zomer 
kwam er te weinig aanbod van melk uit de polder. 
In 1903 zag Van Vloten zich dan ook genoodzaakt 
zijn fabriek te sluiten, maar sociaal bewogen als hij 
was, leerde hij de boeren die daar prijs op stelden, 
zelf kaas te maken. 
Nog gaf Van Vloten zich niet gewonnen. Hij 
besloot zich met zijn gezin te vestigen op de hoger 
gelegen grond en er een modern tuinbouwbedrijf 
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te starten. Het complex van de zuivelfabriek werd 
uitgebreid en deels omgebouwd tot woonhuis. Aan 
tafel gezeten bedacht de familie de naam Nimmer
dor voor hun nieuwe behuizing (zie afbeelding 6). 
Rond het huis ontstond een Engelse tuin met 
prachtige borders vol kleurige bloemen, rodo
dendrons en bloeiende heesters. Hij wilde in zijn 
moestuinen niet alleen bekende soorten groenten 
kweken, zoals aardappelen, bonen en kolen, maar 
ook onderzoek doen naar nieuwe soorten, gele 
komkommers, postelein, spinazie en dergelijke. 
Ook fruitbomen ontbraken niet. Zijn producten 
leverde hij sinds 1905 aan de Utrechtse veiling. 
Helaas bleek ook dit avontuur geen onverdeeld 
succes. Het kwelwater was koud; daardoor 
warmde de grond in het voorjaar langzaam op, 
zodat de groei pas laat op gang kwam en de 
grond in de herfst te snel afkoelde. 
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Het nimmer verdorrende onkruid bleef ook ein
deloos zijn eigen gang gaan. In 1914 dreigde nog 
meer rampspoed. 
In dat jaar dreigde de Bethunepolder onder water 
gezet te worden als onderdeel van de Nieuwe Hol
landse waterlinie. Van Vloten wendde onmiddel
lijk zijn invloed aan om dat te voorkomen en zijn 
actie had resultaat. Maar inmiddels had een aantal 
bewoners de polder al de rug toegekeerd. De 
laatste oorlogsjaren deden de tuinderij de das om. 
De lasten van de ontwatering drukten zwaar op de 
bedrijfsvoering van Nimmerdor. In 1920 overleed 
Van Vloten aan maagbloedingen, de idealist die 
zich voortdurend bekommerd had om zijn boeren 
en werknemers. Hij had de omstandigheden jaar 
in jaar uit tegen gehad. In 1921 werd het faillisse
ment van Nimmerdor uitgesproken. Boerderijen, 
percelen bouwland, weiland, ruigtland, zodde en 
water kwamen onder de hamer en werden op een 
openbare verkoping op 14 december 1920 en 11 
januari 1921 bij opbod verkocht. Er kwamen wel 
kijkers, maar nauwelijks kopers op af. 
Zo kwam de grond grotendeels in handen van 
twee banken die nog wel risico's durfden te 
nemen: de Hollandsche Algemeene Verzekerings
bank uit Schiedam en de N.V. Nationale Boeren
borg Maatschappij uit Den Haag. Zij konden de 
landerijen daarna weer doorverkopen aan boeren. 
Het land bleek namelijk vooral geschikt voor 

rundveehouderij. Als er niet in 1930 wat de bema
ling betreft een overeenkomst voor drinkwater
winning was gesloten tussen de gemeente Am
sterdam en het waterschap, dan zouden ook deze 
boeren zeker het loodje hebben gelegd. De kwel 
in de polder was en is zo groot d<;i.t er dag en nacht 
gemalen moet worden met e~n capaciteit van 3800 
kubieke meter per uur! Het i~ du.s. le.herlijk pom~ 
pen of verzuipen. Bij stevige regenval 11!-0et er zelfs 
nog een tweede pomp bij ingeschakeld' worden. 

Het tweede artikel beschrijft de geschiecfenis van 
de polder na de dood van Van Vloten. De tijden 
veranderden: de polder werd uiteindelijk onder
deel van de ontwikkeling van het Nooräerpark en 
MELK voor VISCH werd ingeruild voor 
NATUUR voor MELK! e 
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Zuylens bekkesnijdersdrama 

Auteur: Kees Floor 

Het 'bekkesnijden' was vroeger een geaccepteerd volks

vermaak, maar werd later steeds meer beschouwd als 

barbaars. Een verhaal dat laat zien hoeveel ellende het 

gebruik teweeg kon brengen, speelde zich af in Zuilen. 

Barbaars volksvermaak 

In vroeger tijden ging het er tijdens boerenkermis
sen vaak ruig aan toe. In Princenhage bij Breda 
bijvoorbeeld was de kermis zelfs mislukt als er 
geen dode was gevallen. l) Eén van de gebruiken 
die hoorden bij boerenkermissen en -bruiloften, 

was het zogeheten bekkesnijden. 2l Jonge boeren 
gingen elkaar daarbij te lijf met messen. Doel van 
dit 'volksvermaak' was de tegenstander een snee 
in de wang te bezorgen. Succes van de vechters 
werkte statusverhogend. Jonge boerinnen in 't 
Sticht van Utrecht wilden geen relatie aangaan 
met een boer die zijn moed niet had getoond; de 
'jaap' in het gezicht was een bewijs van heldhaftig
heid. 3) Als iemand wilde gaan bekkesnijden hing 
hij zijn mes op aan zijn deur of in de herberg. Wie 
het mes aanraakte of er zelfs maar naar keek, had 
al dan niet bewust, de uitdaging tot een gevecht 
aangenomen. 
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Bekkesnijders op een gravure van Jacob Marcus te Leiden. Datering: 1616-1618. Bron: Atlas Van Stolk. 

Het volksvermaak paste destijds in een samen
leving waarin geweld en het trekken van messen . 
gebruikelijker en meer geaccepteerd waren dan te
genwoordig. In de ;achttiende en negentiende eeuw 
nam de weerstand.tegen deze barbaarse gebruiken 
gaandeweg toe. Toch kwam het bekkesnijden nog 
tot in de negentiende eeuw in sommige gebieden 
voor, zoals in Het Gooi en in Gelderland. 
De overheid probeerde het bekkesnijden welis
waar te verbieden, maar was daarin niet altijd 
succesvol. Mogelijk probeerde men de onwel
gevallige praktijken ook tegen te gaan met breed 
uitgemeten verhalen waarin de ellende werd 
beschreven die het bekkesnijden kon veroorzaken. 
Een dergelijk verhaal verscheen in 1838 in De 
Avondbode, een door de regering gesubsidieerd 
'algemeen nieuwsblad voor staatkunde, handel, 
nijverheid, landbouw, kunsten en wetenschappen' .4) 

Het blad werd uitgegeven te Amsterdam van 1837 
tot 1841 en kende een landelijke verspreiding. Des 
te opmerkelijker is het daardoor dat het beschre
ven drama zich afspeelt 'te Zuylen, in het Sticht 
van Utrecht'. 
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De schoonste van 't Sticht, de rijkste van Zuylen 
Het verhaal gaat terug tot het midden van de vijf
tiende eeuw. Hoofdpersoon is Gertruda, een mooie 
en aantrekkelijke jonge vrouw. De bijnaam 'de 
schoonste van 't Sticht' liet ze zich gaarne aanleunen. 
Ze was het droombeeld van alle mannen. Onder 
de vrouwen was ze minder populair omdat alle 
aandacht van de andere sekse uitsluitend naar haar · 
uitging. Extra pluspunt was haar rijkdom; ze gold als 

·'de rijkste van Zuylen'. 
Hoewel alle mannen, ongeacht leeftijd, stand of be
gaafdheid, aan haar voeten lagen, ging haar voorkeur 
uit naar Wolfert en Joost, de beide andere hoofdper
so!1en in. het verhaal. Wolfert was een knappe, blonde 
en blozende, maar tengere man die smoorverliefd 
op haar was. Vrouwen tipten h~m als Gertruda's 
toekomstige bruidegom, maar geen van de mannen 
zag hem als een serieuze rivaal. 
Joost daarentegen was een lange, ruwe, grof gebouw
de vechtersbaas en voorvechter van de bekkesnij
ders. Hij vond Wolfert een lafaard en minachtte hem 
omdat zijn rivaal als één van de weinige mannelijke 

. inwoners van Zuilen geen snee over zijn gezicht had. 



De uitdaging 
Gertruda had nog geen keus tussen de twee 
kunnen maken. Wolfert zag er aantrekkelijker 
uit, ~aar Joost was moediger, trotser en had 
meer heldendaden op zijn naam staan. En 
misschien heb je als vrouw wel meer aan een 
moedige, maar 'getekende' man dan aan een 
mooie, aantrekkelijke lafaard. 
Toen Wolfort Gertruda om haar hand vroeg, 
ging ze daar dus niet op in. Iemand die .nog 
nooit met een mes had gevochten en die geen 
littekens in zijn gezicht droeg, mocht zich geen 
man noemen, vond ze. Wolfert begreep de hint 
en spoedde zich naar het huis van Joost. Daar 
raakte hij het mes aan dat er hing en dat nog 
droop van het bloed van het laatste gevecht. 
Joost was niet thuis, maar het gerucht dat 
Wolfert hem had uitgedaagd, verspreidde zich 
als een lopend vuurtje door het dorp. Voor Joost 
was het een ongebruikelijke ervaring om niet de 
uitdager te zijn, maar de gedaagde. 

Het gevecht 
Geftruda spoedde zich 'met een hoogrode blos 
van trotsheid op de wangen' naar de plaats waar 
het gevech_t zou plaatsvinden en waar het bloed 
zou gaan vloeien. 'Schoonste van 't Sticht, beloof 
je dat de winnaar je man zal worden?' vroeg 
Joost nog aan Gertruda, maar zij beloofde niets. 
Het was een ongelijke strijd; Wolfert was geen 
partij voor Joost. Vrij snel wankelde hij en 
viel op de grond. Hij had een snee van zijn 
rechteroog tot zijn linkeroor en het bloed 
stroomde langs zijn kaken. Toen Gertruda 
dat zag, wist ze al dat die lelijkerd nooit haar 
man zou worden; hij was te wanstaltig en te 
mismaakt. Joost vroeg haar na zijn overwinning 
om haar hand. Zij gaf hem haar jawoord en 
bepaalde de dag waarop ze met h~m in het 
huwelijk zou treden. 

De brand · 

Wolferts wonden waren snel hersteld, maar de 
littekens bleven. Toen hij zich voor het eerst 
weer in het openbaar durfde te vertonen, keken 
alle vrouwen, vervuld met medelijden voor de 
vroeger zo knappe jongeman, snel de andere 
kant op. Gertruda vond hem, toen hij haar 
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kwam opzoeken, te lelijk om a,an te zie\ 
hem af. Wolfert stond eerst als door de ö~ 
getroffen, maar herpakte zich en zwoer da . 
nog lelijker zou worden dan hij. 
Diezelfde nacht brandde Gertruda's woning, 
de grond toe af. Terwijl heel Zuilen radeloos 
en in verwarring toekeek, zat zij nog in het 
brandende huis. Ze riep om hulp, maar niemand 
durfde de vlammenzee te trotseren. Zelfs Joost 
niet, de alom gevreesde vechtersbaas en haar 
toekomstige bruidegom, die zich onder het 
toegestroomde publiek bevond. 
Wolfert ging echter wél naar binnen, met een 
mes in zijn hand. Hij droeg haar langs een trap 
die hij tegen de muur had gezet, naar buiten, 
legde haar op de grond en zwaaide met zijn mes. 
Vrijwel meteen klonk er een verschrikkelijke 
gil. Dorpsbewoners die erop af kwamen, dachten 
dat ze uit het raam gesprongen was, maar ze 
vonden haar in een grote plas bloed. Wolfert 
had woord gehouden: zonder neus zag ze er nog 
wanstaltiger uit dan hij. 'De schoonste van 't 
Sticht' was nu de lelijkste. Door de brand was 
ze ook nog eens al haar bezittingen kwijt; ze 
was dus niet meer 'de rijkste van Zuylen'. Joost 
had dan ook geen interesse meer in haar. Dat 
Wolfert opgepakt en terechtgesteld werd, kon 
haar lot niet verzachten. 

Conclusie 
De moraal van het verhaal is duidelijk: zo kon 
het dus jonge vrouwen vergaan die walgden 
van mannen die geen schram of litteken in hun 
gezicht konden laten zien. Ook is duidelijk 
hoeveel schade het in de tijd van De Avondbode 
als barbaars bestempelde bekkesnijden kon 
aanrichten. • 
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Boer en boerin Kool wonen al ruim 

I 90 jaar in Maarssenbroek 

Auteur: Rob Franse 

Er zijn mensen die dit niet geloven. Die denken 
dat Maarssenbroek pas sinds 1973 bestaat. Fout! 
Maarssenbroek bestaat al eeuwen en heette vroe
ger ook al Maarssenbroek. Ook toen woonden en 
werkten er mensen. Het waren er alleen niet zo 
veel als nu. 
Boer en boerin Kool hebben het allemaal met 
eigen ogen zien gebeuren en het van dichtbij 
meegemaakt. Beiden zijn geboren op een boer
derij in Maarssenbroek en zijn daar tot op de dag 
van vandaag gebleven. Hun vaders waren er ook 
al boer. Heel Maarssenbroek bestond uit boerde
rijen en weilanden. Ze wonen nog steeds op een 
erf; hun erf. Nog altijd hebben ze uitzicht op de 
weidegronden. Maar in de tussentijd is er wel heel 
veel veranderd. Met een beetje fantasie zie je een 
parallel met het stripverhaal van Asterix en de 
Romeinse Lusthof (het kleine Gallische dorpje dat 
bleef bestaan terwijl het werd omringd door een 
moderne Romeinse nederzetting). Ooit behoorden 
ze tot de vele boerenkinderen in Maarssenbroek, 
later tot de boeren en eigenlijk zijn ze in hun hart 
nog steeds boer en boerin. De allerlaatste boer en 
boerin van Maarssenbroek. En jawel, ze leven nog 
steeds op hun boerderij. 

lopend. Er was toen een draaibrug over een veel 
smaller kanaal van slechts 35 meter breed. Die 
draaibrug bleef soms heel lang open, omdat er 
toen nog veel sleepjes waren (een sleepboot 
die soms wel vijf andere boten voorttrok). Het 
was een landschap met weilanden, slootjes 
en boerderijen met merendeels melkvee. Een 
gebied dat voor school en boodschappen 
aangewezen was op het dorp Maarssen. Aan de 
oostkant lagen het spoor en het kanaal en aan 
de westkant lagen weilanden zo ver het oog 
reikte. Er was nog geen sprake van een A2! 
Het was ook de tijd dat Maarssenbroek een 
polderbestuur had. Een tijd waarin eens per 
jaar gejaagd werd op eenden en hazen; een tijd 
zonder waterleiding en een tijd waarin je vanaf 
het boerenland in Maarssenbroek uitzicht had 
op de Dom van Utrecht. Het was ook een tijd 
met weinig welvaart - het waren de crisisjaren -
waarin toch al wat moderniseringen plaatsvonden. 
Zo werd in 1937 de draaibrug vervangen door 
de Maarsserbrug (korte tijd heeft er nog een 
roeiboot gevaren op de plek van de oude 
draaibrug) en waren er de eerste voorbereidingen 
voor de A2 (het afgraven van heel veel veen). 
Moderniseringen die natuurlijk stil kwamen te 
liggen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Ik sprak een bewoner van Maarssenbroek die niet geloofde 

dat er voor 1973 ook al mensen in 'Broek' woonden ... 

De eerste herinneringen van de boer en de 
boerin gaan terug naar hun kindertijd, zo 
rond 1932. De tijd waarin ze lopend door 
het weidegebied van Maarssenbroek naar 
school gingen. Via de draaibrug over het 
Merwedekanaal (nu Amsterdam-Rijnkanaal) 
kwamen ze uit op de huidige Stationsweg. Jawel, 
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Het was in april 1949 dat boer Henk Kool, als 
tweede van drie zoons, verhuisde vanuit de ou
derlijke boerderij op de Haarrijnweg nr. 5 naar 
Haarrijnweg nr. 7, waar hij in mei van datzelfde 
jaar gezelschap kreeg van zijn bruid Ali Floor, die 
afkomstig was van de boerderij Ora et Labora 
even verderop in Maarssenbroek. Ora et Labora 



Henk Kool naast de kroosvanger voor de ingang van het gemaal met achter hem de boerenwoning. Het gemaal bevond 

zich in het linkerdeel van de woning. De foto is genomen vanaf wat nu de achtertuinen van de laatste huizen van 

Zwanenkamp zijn. 

lag op de plek waar nu het Niftarlake College 
staat. Nummer 7 was zowel een boerenwoning 
als de vergaderplaats van het polderbestuur van 
Maarssenbroek. Het was een ideale plek om te 
wonen voor het jonge stel, omdat hij zo z'n beide 
werkzaamheden perfect kon combineren. Hij was 
namelijk zowel melkveehouder, samen met zijn 
jongere broer Jan, als machinist van het gemaal. 
Een melkveehouderij in Maarssenbroek was hard 
werken. Rond de boerderij op nummer 5, waar 
de jongste broer bleef wonen, hadden ze dertien 
hectare en een eind verderop nog eens veertien 
hectare. Dat betekende bijvoorbeeld dat je koeien 
moest verweiden. Dat deed je 'los' voor je uit, over 
het spoor en over de dijk. Zo kon het gebeuren 

dat er een koe met een poot klem kwam te zitten 
op de onbewaakte overweg. Die had je ook niet 
zo maar los; daarvoor moest je een speciaal ijzer 
ophalen bij de dichtstbijzijnde boerderij. In de 
tijd van de stoomtreinen, die niet al te vaak reden 
en die je goed zag aankomen, was dat tot daar 
aan toe, maar toen het later drukker werd op het 
spoor, toen de diesels kwamen, werd het spannen
der. Ook het feit dat je in een 'broek' boerde, gaf 
extra werk. Niet alleen vanwege de vele slootjes en 
de waterhuishouding maar ook omdat er veel voor 
koeien oneetbaar bentgras groeide wat je moest 
uitsteken. Bedenk daarbij dat de eerste melkma
chine pas in 1956 kwam en de eerste tractor in 
1959 en je snapt wat ik bedoel met hard werken. 
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In nr. 7 lag het nieuwe gemaal voor de polder 
Maarssenbroek, een gemaal met een verticale 
schroefpomp en een capaciteit van 35 m3 per 
minuut. Dat was eigenlijk te weinig. Zo heeft het 
gemaal ooit drie weken lang dag en nacht moe
ten draaien om de polder weer droog te krijgen. 
Iedere avond moest er gebeld worden met de 
PUEM om toestemming te krijgen voor de 
nachtstroom. Het oude gemaal aan de overkant 
van het kanaal (!)bij Herteveld moest in die tijd 
vervangen worden vanwege de verbreding van 
het kanaal. Henk Kool werd door het polderbe
stuur uit 33 sollicitanten gekozen als machinist 
(voor 16 uur per week). Iets wat hij dertig jaar 
lang zou blijven doen. Inmiddels staat er een 
dubbel vijzelgemaal met een capaciteit van 2 x 
100 m3 per minuut. De Maarssenbroekers van 
nu zijn dus wel verzekerd van droge voeten. 
Het waren vruchtbare tijden in een vruchtbaar 
gebied. Werken als veeboer, als machinist van 
het gemaal, als maaltijdverzorgers van het 
polderbestuur dat daar vergaderde (paling 
moest er komen, want dat was een polderbeest!), 
als hulp bij de jacht met schuit en polsstok en als 
ouders van vijf - nog steeds - gezonde dochters. 
Dochters die net als hun ouders in Maarssen op 
school gingen, maar dan wel met de fiets over 
de Maarsserbrug in plaats van lopend over de 
draaibrug. En het leven zou nog beter worden 
toen er in 1960 een grote Ford Customeline 
6 cilinder werd aangeschaft. 

Veranderingen houd je niet tegen. In 1965 werd 
al het land verkocht aan een projectontwikkelaar. 
De polder Maarssenbroek zou veranderen in een 
moderne en grote woonwijk. Het zou uiteindelijk 
nog tot 1973 duren voordat de zandopspuitingen 
begonnen. Daarna ging het hard. Men begon met 
de bouw van Bloemstede en Boomstede aan de 
zuidkant, maar stukje bij beetje kwamen zand en 
bebouwing richting de Haarrijn om pas op zo'n 
dertig meter van de Haarrijngrens te stoppen. Die 
laatste dertig meter tussen Zwanenkamp en de 
Haarrijn is het laatste stukje 'oud' Maarssenbroek. 
En daar wonen dan ook die laatste oer-Maarssen
broekers. 
Overigens is er nog een mooi verhaal over de 
verkoop van het land in 1965. De overdracht zou 
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plaatsvinden bij een notaris die zetelde 
aan een gracht in Amsterdam. De broers hadden 
een auto en konden rijden. Maar het centrum van 
Amsterdam? Kort voor Amsterdam zijn ze gestopt 
bij een cafeetje en hebben daarvandaan een taxi 
genomen. Ik noem dat gezond boerenverstand ... 

Het echtpaar Kool woont er nog steeds. Aan het 
keurig opgeruimde erf kun je goed zien dat het 
hier een boerenfamilie betreft. Keurig bijgewerkte 
grasranden, afrikaantjes in onkruidvrije perken 
en aangeharkt grind. Vanuit de lichte woonkamer 
kijk je aan drie kanten naar buiten. Het uitzicht 
zelf is bijna een reis door de tijd. Naar het noorden 
kijk je uit op weilanden en een grote boerderij. 
In het oosten ligt de ouderlijke boerderij, en in 
het zuiden de laatste huizen van Zwanenkamp. 
Van hoe het ooit was naar hoe het nu is. Over een 
geasfalteerd pad (pas sinds 1978 kunnen ze met de 
auto bij de boerderij komen) is het winkelcentrum 
in het vlakbij gelegen Zwanenkamp eenvoudig te 
bereiken; wel zo gemakkelijk. 

Het bewegen gaat, zeker bij hem, moeilijker maar 
de hoofden zijn nog 100% bij. Niet alleen wanneer 
het gaat over vroeger, maar ook wanneer we het 
hebben over actuele zaken in deze wereld. En ze 
hebben er meningen over. 'Boeren' was vroeger 
best een zwaar beroep maar wat ze heden ten dage 
vreselijk vinden is de enorme hoeveelheid regel
geving. Ze moeten er niet aan denken dat ze daar
mee zouden moeten werken. Zo komt het gesprek 
op 'wat kunnen we van u leren en wat heeft het 
leven u geleerd?'. Samengevat komt het erop neer 
dat ze gelukkig zijn met al het moderne comfort. 
Dan moet je denken aan de waterleiding (tot 1956 
hadden ze een regenput), de melkmachine in 1956, 
de tractor in 1959 en de auto in 1960. Maar ook 
een winkelcentrum dichtbij en de mogelijkheden 
van het huidige verkeer, waardoor de vijf dochters 
met aanhang en kleinkinderen hen goed kunnen 
bereiken. Het leven heeft zich aan hen van de 
goede kant laten zien. • 



Elsenburg, de verdwenen buitenplaats Deel 4 

Elsenburg II: Een keurbanket voor 

't graag gezicht, vol zwier en praal i) 

Auteurs: Jaap Kottman 
Jan Simonis 
Hans van Bemmel 

Vooraf 
In deze reeks artikelen over de verdwenen buitenplaats El

senburg, ooit gelegen op het huidige landgoed Doornburgh, 

worden drie opeenvolgende huizen met de naam Elsenburg 

beschreven, door ons genoemd Elsenburg 1, II en m. Na 

het introductieartikel over de opkomst van het buitenleven 

aan de Vecht (Periodiek 2016-3) werd in het tweede artikel 

een beschrijving gegeven van het eerste Elsenburg (Perio

diek 2017-1). Het derde artikel, verschenen in het Periodiek 

2017-3, behandelde een hofdicht, opgedragen aan dit 

buiten en zijn eigenaar Jacob Burggraaf. 

In deze aflevering komt Elsenburg II onder de aandacht. 

Ontwikkeling 
In de loop van de zeventiende eeuw groeide het 
aantal buitenplaatsen langs de Vecht. Zo ook in 
Maarsseveen en Maarssen. Aan het begin van het 
tweede kwart van de eeuw werden hier de twee 
eerste buitenplaatsen gevestigd (Huis ten Bosch 
en Goudestein), vervolgens kwamen er tussen 
1625 en 1650 negentien bij en tussen 1650 en 1675 
werden er nog eens vijftien gesticht. 2) Daarna 
werd het minder. Tussen 1675 en 1725 werden er 
nog twee buitenplaatsen gesticht en tussen 1750 en 
1775 slechts één. 3) De toename is ook op verschil
lende kaarten te zien. Op de kaart van Nieuw
Maarsseveen van Jacob Colom uit 1651 staan 
dertien buitenplaatsen afgebeeld, maar op de 
kaart uit 1691 van Philibertus Bouttats, worden er 
al 39 genoemd. Hoewel een aantal zeventiende
eeuwse buitenplaatsen langs de Vecht in 1672 
bij de Franse inval werd verwoest, waaronder 
Cromwijck en Sluisoord, zijn de meeste huizen 
in Maarsseveen daaraan ontkomen. Zo wisten de 
Huydecopers hun buitenplaatsen van verwoesting 

te redden door het betalen van brandschatting. 
Opvallend is dat een aantal buitenplaatsen later 
werd verbouwd of herbouwd, vooral in de acht
tiende eeuw. Deze vernieuwde huizen waren door
gaans groter, imposanter dan de oorspronkelijke 
en boden meer mogelijkheden voor gebruik. Vaak 
ook werd extra grond aangekocht om het terrein 
te vergroten en zo de tuinen meer aanzien te kun
nen geven. Waarschijnlijk werden daarvoor vooral 
gunstig gelegen buitenplaatsen aangekocht door 
nog kapitaalkrachtiger personen dan daarvoor. 
Deze ontwikkeling heeft ook plaatsgevonden 
bij Elsenburg. 

Theodorus de Leeuw 
Na de dood in 1713 van de tweede eigenaar van 
Elsenburg, mr. Cornelis Maire, werd Elsenburg 
met inboedel verkocht aan François Verboom. 4) 

Hij had het huis slechts kort in zijn bezit, want op 
16 december 1714 verschenen voor notaris Philip
pe de Marolles te Amsterdam François Verboom 
uit Leiden, verkoper, en Theodorus de Leeuw, 
wonende te Amsterdam, koper, die verklaarden 
een koopcontract gesloten te hebben betreffende: 
"(. ") de Hoffsteede genaamt Elsenburg geleegen 
aan de Revier de Vegt aen 't Zand-padt onder de 
Heerlijkheijd van Nieuw Maarsseveen met desselfs 
Huijsinge, Stallinge en verdere Timmeragie daar 
opstaande zoo als tegenwoordig bebouwt, bepoot 
ende beplant is, met de behangsels en Plaaten in de 
Huijsinge zijnde(. .. )." "Ende geschiet desen Koop 
omme en voor de somma van Vijfftien Duijzend 
Caroli Guldens eens vrijgelt en in contanten Gelde 
te betaalen bij d'opdragt dewelke op prima maij 
aanstaande des jaars zeventien hondert en vijfftien 
sal moeten geschieden." 5l 

Op 27 december nam De Leeuw van François 
Verboom ook het contract over voor 'een Eyke 
gestoelte', de zogenoemde Herenbank, in de 
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Maria de Smeth. Bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische 

Documentatie (RKD ), Den Haag. 

Dorpskerk van Maarssen: "Wij ondergeschreven 
kerk-meesteren, in de tijd, van de kerke tot Maars
sen, hebben overgedraagen ende bekragtigt, dit 
voorenstaande Contrakt, opgeregt met den Heer 
Francois Verboom, aan, Ende ten behoeve van den 
Heer Theodorus De Leeuw, niidts dat den laatst 
genoemden Heer geliefd te betaalen ten behoeve 
van de kerke een somma van een hondert en twintig 
Caroli guldens." 6) 

Theodorus de Leeuw, de nieuwe eigenaar van 
Elsenburg, werd geboren in september 1681 en 
was afkomstig uit een vooraanstaande Utrechtse 
familie waarvan de leden van oudsher belangrijke 
ambtelijke functies vervulden in het Utrechtse. 7) 

Zo was zijn vader in Utrecht ambtenaar geweest 
belast met de ontvangst van 'de generale middelen 
's lands'. Theodorus trouwde in 1710 in Amster
dam met Maria de Smeth, geboren in 1667 (zie af
beelding 1en2). Zij was een dochter van Rijmond 
de Smeth, koopman en bankier te Amsterdam. De 
familie was van oorsprong uit Brussel afkomstig. 
Na de val van Antwerpen in 1585 waren zij om 
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Theodorus de Leeuw met lange bepoederde pruik. 

Bron: RKD Den Haag. 

geloofs- en waarschijnlijk ook economische rede
nen naar Keulen uitgeweken om zich rond 1650 in 
Amsterdam te vestigen. 
Toen Theodorus en Maria trouwden in 1710 was 
de bruidegom 28 jaar en de bruid 42 jaar en daar
mee 14 jaar ouder dan haar man. Was dit leeftijds
verschil voor hen aanleiding om bij hun onder
trouw onjuiste leeftijden op te geven? Theodorus, 
zo blijkt uit het Amsterdamse ondertrouwregister, 
maakte zichzelf drie jaar ouder (31 jaar), dan hij 
werkelijk was, terwijl Maria drie jaren van haar 
leeftijd afdeed (39 jaar). Hun leeftijdsverschil werd 
daarmee op papier teruggebracht van veertien jaar 
naar acht jaar (zie afbeelding 3). s) Het huwelijk 
zou kinderloos blijven, gezien de leeftijd van de 
bruid wellicht niet verwonderlijk. 

Het ondertrouwregister met de onjuiste 

leeftijdsvermeldingen van Maria De Smeth (39 

jaar) en Theodorus de Leeuw (31 jaar). Over vader 

Rijmond de Smeth wordt vermeld: 'impotent'. Dat is 

handelingsonbekwaam. Bron: Stadsarchief Amsterdam. 



De Leeuw werd dus in 1714 voor een bedrag van 
f 15.000,00 de vierde eigenaar van Elsenburg 
maar dat was niet de enige aankoop die hij deed 
in die tijd. Hij kocht ook nog eens onroerend goed 
in Amsterdam en Abcoude. De drie aankopen 
kostten hem samen f 85.000,00. In de jaren die 
volgden, liet hij de drie panden grondig verbouwen 
en verfraaien. 9) Dat kon hij zich veroorloven, want 
hij was een zeer vermogend man. In het kohier van 
de personele quotisatiE'. te Amsterdam van 1742 
staat hij op de 27e plaats op de lijst van de 102 
hoogstaangeslagenen van de stad, wier belastbaar 
inkomen f 16.000,00 of meer bedroeg. Volgens de 
opgave hield het echtpaar De Leeuw-De Smeth er 
zeven dienstboden op na en bezat het een koets en 
vier paarden. 10) 

De Leeuw was niet alleen een rijk, maar ook een 
maatschappelijk vooraanstaand man. Door de 
aankoop van de ambachtsheerlijkheid Abcoude 
en Baambrugge, inclusief het slot van Abcoude, 
werd hij heer van Abcoude en Baambrugge met 

alle rechten die daarbij hoorden. Voorts was hij 
kanunnik van St. Pieter te Utrecht, bewindhebber 
van de Oost-Indische Compagnie, afgevaardigde 
voor de Staten van Utrecht bij het College van de 
Admiraliteit van Zeeland, evenals afgevaardigde 
bij de Amsterdamse Kamer van de West-Indische 
Compagnie en Hoogheemraad van de Lekdijk 
Bovendams. De laatste functie duidt op uitgebreid 
grondbezit in die contreien. 
Het streven naar sociale distinctie komt niet alleen 
tot uitdrukking in de aankoop van de ambachts
heerlijkheid met bijbehorende titel, maar ook in 
de opdracht tot bouw van een grafkapel. Al in 
1723, ongeveer twintig jaar voor hun dood, gaven 
Theodorus en Maria opdracht om aan het koor 
van de Dorpskerk van Abcoude een grafkapel te 
bouwen. In deze kapel lieten zij een grafmonu
ment oprichten met de familiewapens van hun 
beide voorouders. Een gebruik dat zij van de adel 
overnamen, hoewel zij zelf niet uit adellijke fami
lies afkomstig waren. 
Op het marmeren beeldhouwwerk boven de 
entree van de grafkapel staat onder de datum 
1723 de signatuur LB. NYS. Dat is de Vlaamse 
beeldhouwer Jan Baptist Nys (zie afbeelding 4). 

Rijk gedecoreerde entree van de grafkapel van het 

echtpaar De Leeuw-De Smeth in Dorpskerk te Abcoude. 

Boven de entree staat 'Hic Terminus Haeret'('Hier eindigt 

alles') . Foto (bewerkt) Leon Bok . 
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P.M. Fischer, groot kenner van het werk van vader 
Ignatius en zoon Jan van Logteren, de bekende 
achttiende-eeuwse beeldhouwers en stuckunste
naars, denkt echter dat Ignatius van Logteren 
de ontwerper van het beeldhouwwerk geweest 
moet zijn en Nys de uitvoerend beeldhouwer. Hij 
denkt dat, omdat de leeuwen boven de ingang 
sterk overeenkomen met de leeuwen in stucco in 
het trappenhuis van het huis van De Leeuw aan 
de Herengracht in Amsterdam. Die leeuwen zijn 
door Ignatius van Logteren ontworpen. Ook stelt 
Fischer dat, gezien de stilistische overeenkomsten 
tussen het door Daniel Marot verbouwde Am
sterdamse woonhuis van De Leeuw en de kapel in 
Abcoude, Marot de kapel ontworpen heeft. 11) 

Maria overlijdt in Maarssen op Elsenburg in april 
1743 en het Maarssense 'Register van ontvangsten 
voor begraven' meldt dan: 
"Den 5den (April) is de bekentmaking gedaan 
wegens 't overlijden van vrouwe Maria de Smeth, 
Huysvrouw van De Heer Theodorus de Leeuw, 
Heer van Abcoude & Baambrug. Dien dag geluydt 
3 uure. (Kosten:) 1.10. Den 9 dito is dit lijk tot 
Abcoude bijgeset en dien dag alhier ook geluydt 3 
uuren. (Kosten:) 1.10. (=1 gulden en 10 stuivers)." 
Een jaar later, in april 1744, overleed Theodorus 
op 63-jarige leeftijd in Amsterdam en ook voor 
hem zou drie uur lang de klok geluid worden. In 
het Maarssense 'Register van ontvangsten voor 
begraven' wordt dan vermeld: 
"Den 7e (April) is tot Amsterdam overleeden de 
Weled. Gestrenge Heer Theodorus de Leeuw Heere 
van Abcoude en Baambrugge. Den 9 dito is dit 
overlijden Alomme op Maarssen & Maarssen veen 
aan de Voorname Luijden bekend gemaakt en doen 
geluydt 3 uuren (Kosten:) 1.10." (zie afbeelding 5). 
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Vooraanzicht van Elsenburg I gebouwd door Philips 

Vingboons in 1637. Bron: Het Utrechts Archief 

Beiden werden bijgezet in hun grafkapel in de 
Dorpskerk van Abcoude. 

Een nieuw type buitenhuis 
Elsenburg I is, zoals in deel 2 van deze reeks is 
beschreven, gebouwd in 1637 (zie afbeelding 6). 
Het is het vroegst uitgevoerde ontwerp voor een 
buitenhuis van de belangrijke zeventiende-eeuwse 
architect Philips Vingboons (1607-1678). 12) Het be
stond uit een ondiep langwerpig bouwblok, in de 
breedte ontworpen en slechts één vertrek diep. 13) 

Op de kaart Een klein gedeelte van de Heerlijcheyt 
van Maerseveen van Jacob Bosch uit 1660 staat 
Elsenburg afgebeeld tussen de andere buitenplaat
sen in het gebied. Het is zichtbaar als een langwer
pig huis, dwars op de Vecht, binnen een eveneens 
langwerpige omgrachting. Daarmee is aangetoond 
dat het huis ook daadwerkelijk in die vorm is gere
aliseerd. Van Luttervelt betwijfelt dat namelijk in 
zijn boek De Buitenplaatsen aan de Vecht. 14) 

Maarssens 'Register van ontvangsten voor begraven'. 
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Het huis Elsenburg uitgegeven door IJsack. Greve naar de afbeelding van Stoopendael in 

'De Zegenpraalende Vecht 1719'. Bron: Het Utrechts Archief 

Op een kaart uit 1690 van Philibertus Bouttats van 
hetzelfde gebied heeft Elsenburg eveneens een min of 
meer langwerpig grondplan binnen een omgrachting. 
Echter, op een afbeelding van Elsenburg in de platen
atlas 'De zegepraalende Vecht' uit 1719 is Elsenburg te 
zien als een bijna blokvormig bouwwerk, waarbij geen 
omgrachting is te zien (zie afbeelding 7). Wat is er tus
sen 1690en1719 met het huis gebeurd? Is in die peri
ode de gracht gedempt en het huis drastisch verbouwd 
of is Elsenburg I afgebroken, de gracht gedempt en is 
er een volledig nieuw buitenhuis gerealiseerd? 

Waarschijnlijk was het De Leeuw die de schepping 
van Vingboons drastisch heeft laten verbouwen of 
laten afbreken en een nieuw huis heeft gebouwd, 
hoewel deze ingrijpende verandering ook nog kan 
hebben plaatsgevonden vóór 1714, door Mr. Cornelis 
Maire. 15l Gezien de grote verschillen met het huis 
ontworpen door Vingboons, betreft het waarschijn
lijk een volledig nieuw huis met een blokvormig 
grondplan. Wie dit blokvormige huis ontwierp, is tot 
nu toe onbekend. 

Blokvormige buitenhuizen kwamen in zwang vanaf 
de vroege jaren veertig van de zeventiende eeuw. 
Vingboons ontwierp in 1642 het eerste vierkante, 
blokvormige buitenhuis in de Vechtstreek: Driemond 
aan het Gein, inmiddels verdwenen. Het volgende 
vierkante huis van zijn hand aan de Vecht was 
Gansenhoef uit 1655. Bij de latere ontwikkeling van 
dit type werd ook een plattegrond-indeling gemaakt 
waarbij niet meer alle vertrekken aan de voor- of 
achtergevel lagen. Dit noodzaakte tot het aanbren
gen van vensters in de zijgevels. Dit betekende dat 
nu niet langer uitsluitend aandacht bestond voor de 
vormgeving van de voorgevel, zoals bij het brede, 
ondiepe type, maar de aandacht tevens uitging naar 
de andere gevels. Bij het blokvormige type ontstond 
ook meer aandacht voor een zorgvuldig architecto
nisch ontwerp van de achtergevel. 

Vergelijking van het huis Elsenburg (II) in 'De 

zegepraalende Vecht' met de afbeelding van Elsen
burg (I) in Vingboons' boek 'Afbeelsels' laat zien 
welke verschillen er bestaan tussen de twee huizen. 
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Plattegrond van de tweede verdieping van het langwerpige huis Elsenburg. Uit: Vingboons' boek 

'Afbeelsels Deel I', 1. (Uitsnede.) Bron: Het Utrechts Archief 

Plattegrond van de tweede verdieping van het blokvormige huis Gansenhoef Uit: Vingboons' boek 

'Afbeelsels Deel II', 28. 
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Er is helaas geen plattegrond van Elsenburg II. 
Daarom wordt hier de plattegrond van Elsenburg I 
vergeleken met Gansenhoef als voorbeeld van een 
blokvormig buitenhuis (zie afbeeldingen 8 en 9). 
In feite is er, zoals eerder gezegd, sprake van de 
vervanging van het ene type buitenhuis door het 
andere: de vervanging van het brede, ondiepe 
type, slechts één vertrek diep, door het blok
vormige type met twee rijen vertrekken achter 
elkaar. Er was nu ook sprake van een volwaardi
ge eerste (hogere) verdieping: het slaapgedeelte. 
De vergelijking van Elsenburg I met Elsenburg 
II laat zien dat ook voorgevel en dak veranderd 
zijn. Bij de nieuwe voorgevel is het uitkijkterras 
verdwenen en wordt de gevel bekroond door 
een halfrond fronton. Nieuw is ook de ver
hoogde toegangstrap naar de voordeur, zoals bij 
de Amsterdamse grachtenhuizen. Het zadeldak 
is vervangen door een afgeknot schilddak met 
schoorstenen op de vier hoeken. Op de afbeel
ding is eveneens te zien dat de zijgevels vier 
vensters hebben. 
De gracht rond het huis, zoals afgebeeld op de 
zeventiende-eeuwse kaarten van het gebied, is op 
de prent niet meer te zien en is mogelijk gedempt. 
Verder is een inrijhek afgebeeld. Het staat op 
enige afstand van het huis aan het jaagpad. Het is 
een zeventiende-eeuws hektype waarvan de twee 
vleugels zijn uitgevoerd met rechte, puntige staven 
tussen stenen pijlers. Bovenop de twee pijlers 
staan stenen vazen met de wapens van De Leeuw 
enDe Smeth. 

Het ontstaan van nieuwe typen, zoals het blokvor
mige, betekende niet dat het oude type verdween. 
In feite bestonden er na 1650 allerlei soorten 
buitenhuizen. "Vele van de eenvoudige huizen op 
de terreinen van Huydecoper uit de jaren '40 en 
'50, die op de bekende kaart van Colom uit 1660 
zijn te herkennen, hebben dezelfde ondiepe opzet 
als bijvoorbeeld Elsenburch." 16) Meischke stelt 
dat het vierkante type, bij alle verscheidenheid, 
wel het geijkte type van het buitenhuis werd in de 
achttiende eeuw. 17) 

Ottenheym verklaart deze verandering uit een 
veranderende functie van het buitenhuis waardoor 
een behoefte ontstond aan meer wooncomfort en 
dus meer vertrekken: 

"Er was een groeiende behoefte om het buitenver
blijf als volwaardige residentie te kunnen gebruiken 
die niet voor een bescheiden landelijk leven in eigen 
familiekring bedoeld was niaar die geschikt moest 
zijn om het sociale leven van de stad in een plezierige 
omgeving, met alle stadse luister, voort te kunnen zet
ten. Het afleggen van visites op een buiten was tijdens 
de zomermaanden een gewoonte geworden. Dit 
maakte het wenselijk dat er naast de zaal ook andere 
representatieve vertrekken waren, zoals een eetzaal 
en een kleinere deftige kamer. De begane grond van 
deze buitens bevatte zodoende vertrekken voor de 
dagelijkse bewoning door het gezin en enkele voor
name ruimten voor het ontvangen van gasten. Be
halve meer representatieve vertrekken waren er ook 
meer slaapkamers nodig, voor gasten die uit de stad 
of van veraf gelegen buitenplaatsen kwamen en die, 
indien gewenst, bleven logeren. De kamers bevonden 
zich merendeels op de eerste verdieping." 18) 

Niet alleen de classicistische Italiaanse voorbeelden 
en de Amsterdamse bouwtraditie (zie artikel over 
Elsenburg I in Periodiek 1-2017) waren van invloed 
op de ontwerpen van Vingboons. Een derde factor 
- zo blijkt uit het voorgaande citaat - speelde een 
rol, namelijk de speciale wensen van de notabele op
drachtgevers, die meer dan voorheen representatieve 
vertrekken in hun buitenhuis noodzakelijk achtten 
en die, naar men mag aannemen, dezelfde verlangens 
hadden ten aanzien van het uiterlijk en de tuin van 
hun buitenhuis. Een groeiende rijkdom in de Repu
bliek maakte een nieuwe, deftiger levensstijl moge
lijk bij de voornaamsten onder de burgers. "Uiterlijk 
vertoon moest hierbij de verworven maatschappelijke 
positie onderstrepen en woon- en buitenhuis waren 
hierbij mede bepalend voor het prestige. " 19) 

Slot 
De Leeuw liet niet alleen de schepping van Ving
boons drastisch verbouwen of vervangen door 
nieuwbouw, maar zou ook door verscheidene aan
kopen zijn grondbezit aanzienlijk uitbreiden. Op 
dit vergrote bezit werd een grote classicistische tuin 
aangelegd, waarop diverse bijgebouwen een plaats 
kregen, zeer waarschijnlijk in Franse stijl met de 
daarbij gebruikelijke beeldengroepen, vazen etc. 
In het volgende deel van deze reeks worden deze 
ontwikkelingen beschreven. • 
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Noten 
1. Enigszins gewijzigd ontleend aan het gedicht: Speelreis 

langs de Vechtstroom op de uitgegeevene Gezichten van de 

Zegepraalende Vecht door Claas Bruin, afgedrukt in 'De 

zegepraalende Vecht 1719'. 

2. Uit recent bouwkundig onderzoek weten wij nu dat de 

opdracht voor de bouw van Huis ten Bosch in 1628-1629 

niet het ontwerp inhield van een volledig nieuw buitenhuis. 

Hoogst waarschijnlijk was het een modernisering van een 

aan het einde van de zestiende eeuw reeds bestaand huis 

met toren. De modernisering bestond uit de toevoeging van 

de middenrisaliet, het vooruitspringende middendeel van de 

gevel, door Jacob van Campen. 

3. W.J van Tent, (1972). De buitenplaatsen van de Amsterdamse 

kooplieden in de zeventiende en achttiende eeuw - hun ont

staan en situering. Doctoraalscriptie Sociale Geografie, p.15, 

grafiek 3. 

4. Zie deel 2 uit deze reeks. Periodiek HKM 2017-1,p. 36. 

5. Bron citaat: Huydecoper Archief bij HUA, archiefnummer 

67, Inv. nr 1166. 

Er is bij deze notariële akte van koop sprake van twee data. 

De datum 16december1714 als datum van koop/verkoop 

van Elsenburg en de datum van betaling van de koopsom, 

vastgesteld in de akte op 1mei1715. De daadwerkelijke beta

ling van de koopsom zou plaatsvinden op 16 april 1715. Van 

Ditzhuyzen noemt op p. 9 van haar artikel over de eigenaren 

van Elsenburg een afwijkende koop/verkoopdatum, namelijk 

16 april 1716. Zie Periodiek HKM 1993-1, p. 2 e.v. De datum 

16 april klopt, maar dan wel 16 april 1715 en niet 1716 zoals 

Van Ditzhuyzen waarschijnlijk abusievelijk schrijft. Wij 

houden als datum aan 16december1714, de datum van de 

akte van koop. 

6. Bron citaat: Huydecoper Archief bij HUA, archiefnummer 

67, Inv. nr 1166. 

7. Deze gegevens en de hieronder genoemde zijn gebaseerd 

op het artikel van Ger van der Most: De kwartieren van 

het echtpaar De Leeuw-De Smeth. In: Angstelkroniek 11, 

juni 2002, p.125. Zie ook van dezelfde auteur: Theodorus de 

Leeuw (1681-1744), patriciër en bestuurder. In: Van Angstel 

tot Kromme Mijdrecht. Reeks Utrechtse biografieën. SPOU, 

Utrecht, 2016, pp.117-121. 

8. Van der Most (2002), p. 125. Zie voor ondertrouwregister: 

Stadsarchief Amsterdam, Indexoverzichten, Ondertrouw

register: 24-01-1710 De Leeuw met De Smeth, Maria. Bron: 

DTB545, p. 237. 

9. Ontleend aan R.E. van Ditzhuyzen (1984). Het huis Elsen

burg aan de Vecht en zijn eigenaren (1637-1813) p.182, In: 

Jaarboek Centraal Bureau Genealogie, deel 38. Den Haag, pp. 
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177-199. Ook verschenen in Periodiek HKM, 20e jrg. no. l 

juni 1993, pp. 2-23. Helaas geeft zij niet aan waar deze kennis 

op gebaseerd is. 

10. Van Ditzhuyzen (1984), p.185. 

ll. Zie: P.M. Fischer (2005). (Bezorgd door E. Munnig Schmidt), 

Ignatius en Jan van Logteren. Beeldhouwers en stuckunste

naars in het Amsterdam van del Bde eeuw. Alphen aan den 

Rijn, Canaletto/Repro-Holland BV, 2005. pp.186-189. 

12. Koen Ottenheym (1989). Philips Vingboons (1607-1678) 

Architect. Het ontwerp met de plattegronden staat afgebeeld 

in de publicatie van Philips Vingboons: Afbeelsels der voor

naemste Gebouwen uyt alle die Philips Vingboons geordineert 

heeft. Deel I, 1-2 uitgegeven door Joan Blaeu in 1648. 

13. Enkele andere vroege buitenhuisontwerpen van Philips Ving

boons hebben een overeenkomstig langwerpig grondplan 

zoals de buitenplaatsen Westwijck in 1637 en Groenhoven in 

1643. Zie: Ottenheym (1989), p.48. 

14. Luttervelt betwijfelt namelijk of het ontwerp van Vingboons 

wel ooit gerealiseerd is. Zie: R. van Luttervelt (1970). De 

buitenplaatsen aan de Vecht. De Tijdstroom, Lochem, p.101. 

15. Mr. Cornelis Maire betaalde f 6.000,00 voor de buitenplaats 

Elsenburg. Door aankoop van grond tot aan de Diependaals

edijk vergrootte hij de buitenplaats tot 6 morgen. François 

Verboom betaalde er daarna f 9.000,00 voor en verkocht de 

buitenplaats binnen twee jaar weer door voor 

f 15.000,00 aan Theodorus de Leeuw. Mogelijk is de f 6000,00 

die Theodorus meer moest betalen een gevolg van de ver

andering die het huis heeft ondergaan. Gezien de zeer korte 

periode waarin Verboom eigenaar was, is dat echter onwaar

schijnlijk. Kuyper stelt in zijn proefschrift over de verande

ring van Elsenburg I in Elsenburg II: "The segmental form 

of the big pediment makes a change before c. 1700 unlikely." 

Zie: Dutch Classicist Architecture. Delft University Press, 

1980, p. 294, noot 294. We volgen daarom Van Ditzhuyzen in 

haar geschiedschrijving over Elsenburg die stelt dat onder De 

Leeuw het huis verbouwd is. Zie: R.E. van Ditzhuyzen (1984). 

16. Ottenheym (1989), p. 49. 

17. In de literatuur vinden wij ook de suggestie dat de verwoes

tingen die de Fransen tijdens de veldtocht van 1672 in de 

Vechtstreek aanrichtten, de verbreiding van het blokvormige 

type enigszins bevorderd zouden hebben. Meischke verwerpt 

deze these in zijn inleiding bij Munnig Schmidt en Lisman 

(1997), Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, pp.7-23. Zie ook: 

'Herfsttij der buitenplaatsen' van Roel Mulder. Dit is een 

artikel over verdwenen buitenplaatsen in: Jaarboekje 2006 

van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, pp. 39-55. 

18. Ottenheym (1989), pp. 48-49. 

19. Ottenheym (1989),pp.175-176. 



De Maria Dommer Stichting 1943-1972 nee12 

Auteur: Michel van Schaik 

De periode na de viering van het eeuwfeest van de Maria 

Dommer Stichting in 1943 kenmerkte zich door grote 

veranderingen en nieuwe beleidskeuzes. Na het vertrek 

in 1957 van de Zusters van O.L. Vrouw uit Maarssen 

stond het bestuur voor grote uitdagingen. In dit artikel 

wordt deze periode beschreven tot en met de eerste vijf 

jaar na de opening van Huize Maria Dommer op 3 juni 

1967. 

De periode 1943-1959 
De Zusters van O.L. Vrouw uit Amersfoort ver
zorgden gedurende deze periode tot in 1957 ouden 
van dagen in 'Huize Hoornoord' aan de Lange
gracht. Zelf woonden zij in het pand Langegracht 
51, tot voor kort 'De Nonnerie' genoemd, welke 
naam herinnert aan hun verblijf daar. Naast de 
verzorging van ouden van dagen hadden de zus
ters ook een bewaarschool en een meisjesschool 
(zie afbeelding 1). Van 1943 tot en met 1948 werk
ten zij tamelijk zelfstandig. Hoewel het werk onder 
het bestuur (de Regenten) ressorteerde, had dit 
bestuur betrekkelijk weinig invloed op 'Het Maria 
Gesticht'. In 1948 werd het bestuur - onder voor
zitterschap van Mgr. A.E. Rientjes - weer actief en 
besloot het zich meer op de hoogte te houden van 
het aannamebeleid ten aanzien van de vrouwelijke 
ouden van dagen (zie afbeelding 2). 
Toen in 1950 de subsidiëring van kleuterscholen 
een feit werd, ontstond de wens om de bewaar
school en de meisjesschool onder een parochieel 
schoolbestuur te brengen. Op 1 januari 1951 
vond de overdracht plaats. In de notulen van de 
Regentenvergadering van 8 mei 1951 staat onder 
andere het volgende: "(. .. ) zodoende hebben de 
Regenten met niets anders van noode dan alleen de 
behartiging der belangen van het Maria Gesticht, 
waarvoor zij oorspronkelijk zijn aangesteld." In 
deze vergadering waren aanwezig Mgr. Rientjes 
en de regenten J. van Veldhuizen en J. van Rijn. In 
1952 beschikte het Maria Dommer Fonds nog over 
voldoende financiële middelen om aan het school
bestuur een lening van f 1.200,00 te verstrekken 

iYîaarssen 
Kaatsbaan 

Mgr. Rientjes, voorzitter Maria Gesticht 1943-1954. 

Geschilderd door Willem van Leusden in 1941. 

Foto Ria Tijhuis. 
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Mgr. 

Dr. Ariënsschool. 

Archief HKM. 

voor de bouw van de Mgr. Dr. A. Ariënsschool (zie 
afbeelding 3). Deze r.k. jongensschool stond in de 
Schildersbuurt tegenover Huize Maria Dommer. 
Zelf bewaar ik goede herinneringen aan de jaren op 
deze school. Op de plek van de Ariënsschool is al 
vele jaren een appartementencomplex gerealiseerd. 

Wrijving 
In 1954 nam pastoor Jansen het voorzitterschap 
over van Mgr. Rientjes, die met emeritaat ging. 
Midden jaren vijftig begon er enige wrijving 
te ontstaan tussen het bestuur van het Maria 
Gesticht en de Eerwaarde Moeder Overste van 
het zusterhuis. Deze onenigheid ging onder meer 
over de vraag wie eigenaar was van de inboedel 
van het zusterhuis en het Maria Gesticht. Intus
sen waren er nog steeds zes dames in het Maria 
Gesticht waarvan enkelen zich hadden ingekocht 
en anderen f 80 in de maand moesten betalen. Er 
waren moeilijkheden over de financiën. In 1957 
lieten de Zusters van O.L. Vrouw uit Amersfoort 
het bestuur van het Maria Gesticht weten dat zij 
het zusterhuis in Maarssen wilden opheffen omdat 
er niet voldoende roepingen meer waren. Op 
1 augustus 1959 vertrokken de Zusters van O.L. 
Vrouw uit Maarssen na er meer dan een eeuw hun 
zegenrijke werk te hebben verricht. Deze congre
gatie heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikke-
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ling van de zorg voor ouden van dagen en van het 
onderwijs in de gemeente Maarssen. 

De periode 1959-1972 
Het bestuur van de Maria Dommer Stichting zag 
zich voor de vraag gesteld hoe de doelstellingen van 
de stichting in de toekomst moesten worden verwe
zenlijkt. Daartoe werd de mogelijkheid onderzocht 
het Maria Gesticht te moderniseren en zusters bereid 
te vinden de verzorging van de bewoners op zich te 
nemen. Dit bleek uiteindelijk niet mogelijk te zijn. 
Besloten werd de bewoners over te plaatsen naar 
andere bejaardentehuizen en het Maria Gesticht de
finitief te sluiten. De vraag bleef echter hoe de Stich
ting - mede in het licht van de sterk veranderende 
maatschappelijke verhoudingen - haar taak het best 
kon vormgeven. Het plan rijpte een geheel nieuw be
jaardentehuis te gaan bouwen, waarin bejaarden van 
alle gezindten konden samenwonen, zowel mannen 
als vrouwen. Verder zou men de verzorging van de 
bewoners niet meer door zusters maar door hiervoor 
opgeleide leken laten geschieden. In verband met 
de vele werkzaamheden die de realisering van dit 
initiatief met zich mee zou brengen werd het bestuur, 
dat bestond uit pastoor Mgr. A.M. Jansen, de heren 
J.G. van Rijn en J. van Veldhuizen, uitgebreid met 
de heren J.D.G. Kuijper, B.C.J. de Mol, M.F.M. van 
Seumeren en Th.E.E. van Schaik. 



Inmiddels was Maarssen uitgegroeid tot een 
middelgrote gemeente, geïndustrialiseerd 
en voorbestemd tot leef- en woongebied 
voor vele tienduizenden mensen binnen de 
Randstad Holland. De gemeente Maarssen, 
belast met de vele problemen verbonden 
aan deze uitgroei en demografische 
ontwikkeling, zag geen mogelijkheden om met 
voorrang de noodzakelijke aanpak van het 
bejaardenprobleem betreffende huisvesting 
en verzorging ter hand te nemen. De Maria 
Dommer Stichting die meer dan 120 jaar in 
Maarssen werkzaam was geweest, was als het 
ware van nature de aangewezen partij om in 
deze het initiatief te nemen. Het bestuur van 
de stichting nam hierin dan ook het voortouw 
en ontwikkelde plannen voor een nieuw 
bejaardentehuis. Dit getuigde van visie in een 
tijd die gekenmerkt werd door woningschaarste 
leidend tot inwoning op grote schaal. De 
demografische ontwikkeling liet een groeiend 
aantal ouderen zien. Door afname van de 
zuigelingensterfte steeg de levensverwachting, 
maar de resterende levensverwachting na 
pensionering bij 65 jaar, zeker bij mannen, steeg 
niet significant. Deze jaren van wederopbouw 
kenmerkten zich door soberheid die mede 
afgedwongen werd door de gevoerde geleide 
loonpolitiek. 

De bouw 
Het was in deze maatschappelijke context dat op 28 
oktober 1960 de meerderheid van de gemeenteraad 
besloot medewerking te verlenen aan de door de 
Maria Dommer Stichting ingediende plannen. Eind 
1961 werden de weilanden tussen de Diependaalse
dijk, de Ariënslaan en de Vondelstraat aangekocht. 
Deze waren eigendom van de heer C. Spelt en zijn 
zoon C. Spelt jr. Dit gevoelige gebied, met een deel
servituut van Doomburgh en Goudestein waarop 
ontheffing moest worden verleend, werd uiteindelijk 
de aangewezen bouwplaats voor Huize Maria Dom
mer.Na vele veranderingen van de originele plan
nen, geëist door de overheid, en na bijna eindeloos 
wachten op de uiteindelijke bouwvergunning, kon 
medio 1965 met de bouw worden begonnen. Voor 
de realisering van het plan werd architect J. Abma 
uit Amsterdam ingeschakeld. Er moest een ontwerp 
komen, passend in het Vechtlandschap met haar 
eigen atmosfeer. Dit leidde ertoe de bebouwing laag 
te ontwerpen; hoofdzakelijk twee bouwlagen en het 
hoofdgebouw met drie bouwlagen. De bouw werd 
aanbesteed aan aannemersbedrijf Van den Engel. 
Op 14mei1966 werd de eerste steen gelegd door 
mevrouw U. Tellegen-Veldstra, gedeputeerde van de 
Staten van Utrecht. Op 8mei1967 kwamen de eerste 
bewoners al binnen en op 26 juni daaropvolgend was 
Huize Maria Dommer volledig bezet met de nieuwe 
bewoners (zie afbeelding 4). 

Huize Maria Dommer eind jaren '60. 

Archief Michel van Schai/(,. 
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Op 3 juni 1967 werd het huis officieel geopend 
door burgemeester H.J. de Ruiter. Dat betekent 
dat Huize Maria Dommer, nu Woonzorgcentrum 
Maria Dommer, dit jaar 50 jaar bestaat en de Ma
ria Dommer Stichting 182 jaar en deze is daarmee 
de oudste stichting op het gebied van de oude
renzorg in Maarssen! De Magneet van 9 juni 1967 
deed onder de kop "Maria Dommer - een thuis 
dicht bij huis" als volgt verslag van de opening: 

"In tegenwoordigheid van vertegenwoordigers 
van de plaatselijke sociale instellingen, raadsle
den, de stichting Bejaardenzorg Maarssen, Leger 
des Heils, de geestelijkheid, R.K. Kerkbestuur en 
vele, vele andere genodigden, heeft burgemees-
ter H. J de Ruiter zaterdagmorgen Huize Maria 
Donune1~ waarin 130 bejaarden een thuis hebben 
gevonden, officieel geopend. Het wegtrekken van 
een doek, dat tot dusver het door C. Cels in 1835 
geschilderde portret van freule Maria Dommer 
aan het oog onttrok in de hal van het nieuwe 
bejaardencentrum, vormde de finale - akte tot 
deze opening, waarop zo lang gewacht is. Het 
schilderij heeft jarenlang in het zusterhuis op de 
Langegracht gehangen, maar verhuisde sedert het 
vertrek van de zusters naar Amersfoort, naar het 
Aartsbisschoppelijk museum in Utrecht. Thans 
is dit levensechte portret een sieraad voor Huize 
Maria Dommer, dat op katholiek initiatief gesticht 
werd en huisvesting biedt aan bejaarden van alle 
gezindten. Mevrouw U Tellegen-Veldstra, zag het 
bejaardencentrum liever als een "thuis dicht bij 
huis". Tot dusver reisde men stad en land af om 
bejaarden "geplaatst te krijgen en op te bergen". 
Daarom is de blijdschap, aldus mevr. Tellegen, 
des te groter, nu de bejaarden - want bejaard zijn 
is een natuurlijke zaak - van Maarssen, ongeacht 
hun overtuiging een tehuis hebben gevonden. Met 
zekere verwondering mogen we terugdenken aan 
Maria Dommer, die eeuwen geleden dit oekume
nisch denken al in zich droeg en in dit licht bezien 
prees gedeputeerde mevr. Tellegen de openheid 
van de stichting Maria Domme1~ geheel in de geest 
van de stichteres. Namens het provinciaal bestuur 
verklaarde mevr. Tellegen verheugd te zijn, dat 
Maarssen zijn eigen bejaardenprobleem binnen 
eigen grenzen gaat oplossen en zij sprak de wens 
uit, dat de gehele Maarssense bevolking ogen 
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en hart steeds wijder open zou stellen voor deze 
mooie bejaardenzorg-taak, waarvan Huize Maria 
Dommer het middelpunt zou kunnen zijn. Wat de 
wereld van vandaag verontrust, aldus mevr. Telle
gen, zal alleen verminderen wanneer men dichtbij 
huis het vraagstuk van gemeenschapszin weet op 
te lossen, "opdat het einde goed zal mogen zijn. " 

Bij de opening memoreerde burgemeester 
De Ruiter het begin en de voorgeschiedenis van 
Huize Maria Dommer, waarin het alle moeite had 
gekost de autoriteiten ervan te overtuigen, dat 
dit bejaardenhuis makkelijk alleen door bewo
ners uit Maarssen bezet zou kunnen worden. Het 
bejaardenhuis zou geen streekcentrum worden. 
Voorzitter dokter B.C.J. de Mol memoreerde in 
zijn openingswoord de ontstaansgeschiedenis van 
Huize Maria Dommer. Ook sprak hij onder meer 
over het door René van Seumeren ontworpen 
gevelreliëf. Dit reliëf werd gebeeldhouwd door 
zijn assistent Theo Heutink. Deze was gedurende 
de bouw ook in functie als bouwopzichter en 
daarna als chef technische dienst. Het reliëf brengt 
de schepping in beeld en eindigt zinvol bij de 
zevende dag. Nu staat dit reliëf als monument in 
de tuin aan de Ariënslaan. Ook haalde De Mol 
de inwoning aan van vele bekende Maarssenaren 
en vergeleek dit met een zondvloed die gekeerd 
moest worden. 
Ook staat te lezen dat een ongedwongen rond
gang door het gebouw leerde dat mej. Eefje van 
't Veld van de Nassaustraat (88 jaar in hetzelfde 
huisje gewoond) de oudste bewoonster (90) van 
het bejaardenhuis was. Veel bekende ouderen uit 
Maarssen hadden inmiddels hun intrek geno
men in Huize Maria Dommer, zoals de families 
Beutener, Van Fulpen, Zwanink, Ter Wee, mevr. 
Gabriël, zuster Ten Cate, Feddema uit Oud-Zui
len, echtpaar Menke, Delfgou, Van de Griendt en 
vele anderen. Voor goed en gevarieerd eten stond 
de 25-jarige chef-kok J.B. van Beek garant. Als 
directeur van Huize Maria Dommer werd zuster 
G.A.B. Haverkamp (Nederlands Hervormd) 
benoemd. In een interview met De Magneet van 
17 februari 1967 staat dat zij alle bejaarden op 
de lange wachtlijst minstens één keer en soms 
zelfs twee keer heeft bezocht. Hieruit bleek al 
dat de realisatie van Huize Maria Dommer in 



een grote behoefte voorzag. Een goed wachtlijst
beheer was al vanaf de start een belangrijk item 
geworden. Verder viel het haar op dat in Maars
sen de burenplicht vooral ten opzichte van de 
bejaarden goed werd nageleefd. Grote vrijheid en 
respect voor de privacy van de bewoners in Huize 
Maria Dommer stonden voorop. Er werden 
geen bezoekuren ingesteld en er was ook geen 

missie namen deel de dames C. van Kerkevoort 
en A.H. Ris-Markenstein en de heer J. Cosijn. 
Op 15 september 1973 werd een belangrijke 
stap genomen en het bestuur 'opengebroken' en 
konden ook niet-katholieken deel uit maken van 
het bestuur. Vanaf dat moment namen deze drie 
leden van de adviescommissie zitting als lid van 
het bestuur van de Maria Dommer Stichting. • 

Verder viel het haar op dat in Maarssen de burenplicht vooral 

ten opzichte van de bejaarden goed werd nageleefd. 

sluitingstijd ' s avonds. Verder vond Haverkamp Bronnen 
het dagelijks gezamenlijk koffie drinken van Bestuurlijke informatie over de Maria Dommer Stichting 

groot belang voor de sociale verhoudingen. Bij de na 1835. 

opening van het bejaardenhuis was het perso- Herdenking van 15 jaar Huize Maria Dommer in 1982. 

neelsbestand 18 fulltime medewerkers op 127 De Brug. 'Uit de geschiedenis van Maarssen' d.d. 24juli1964. 

bewoners. De personeelsbezetting was echter nog De Magneet. 'Huize Maria Dommer- een thuis dicht bij huis ' 

niet geheel compleet en werd dan ook wel aan de d.d. 9 juni 1967. 

krappe kant geacht. Levensverwachting en pensioenen. Wikipedia en CBS 

In 1971 was er reeds sprake van verdergaande www.historiën.nl/ouderenzorg in Nederland door 

vergrijzing en konden sommige bewoners niet de eeuwen heen. 

meer zelfstandig op hun kamer wonen. Om deze 
bewoners toch voldoende te kunnen blijven 
verzorgen, werd een ziekenafdeling geschikt 
gemaakt. Het aantal plaatsen kwam hierdoor op 
140. Het personeelsbestand nam ook toe in lijn 
met de intensiever wordende zorg. 

Slot 
De statuten van de Maria Dommer Stichting 
werden aangepast aan het besluit van het be
stuur tot het stichten van een voor iedereen toe
gankelijk/openstaand bejaardenhuis, gebaseerd 
op het gedachtegoed van Maria Dommer en 
onder erkenning van de behoefte van de gehele 
Maarssense gemeenschap. Het bestuur deed dit 
in het besef van de noodzaak te zijner tijd ook 
niet-katholieken inspraak bij het beheer en het 
bestuur te verlenen. Op 21 juni 1969 werd een 
bestuurlijke adviescommissie ingesteld bestaan
de uit niet-katholieke leden. Deze commissie 
woonde elke bestuursvergadering bij en werkte 
mee aan de besluitvorming binnen het bestuur 
van de Maria Dommer Stichting. In deze com-
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Nieuwe boeken in de 

bibliotheek van de HKM 

EEN BUITENPLAATS IN DETAIL 
Vreedenhoff aan de Vecht 
Anthony Lisman (tekst) 
Jeroen van de Water (fotografie) 
Uitgave van Stokerkade cultuurhistorische 
uitgeverij, Amsterdam. 
ISBN 9789079156375 

Een boek als een rondleiding 
Achter het fraaie, monumentale gietijzeren toe
gangshek aan de Straatweg tussen Nieuwersluis 
en Loenen ligt de achttiende-eeuwse buitenplaats 
Vreedenhoff. De huidige bewoner Anthony Lisman 
neemt ons in zijn boek mee op een bijzondere en 
soms spectaculaire rondleiding door het huis en de 
tuin. Geen detail wordt over het hoofd gezien. Zelfs 
de lichtschakelaars en het haakje van de wc-deur 
hebben hun verhaal. Duidelijk wordt met hoeveel 
passie en aandacht voor historie en stijl Lisman het 
huis verzorgt, onderhoudt en koestert. Fotograaf 

160 www.historischekringmaarssen.nl··· 

Van de Water voorziet in het boek alle prachtige 
details van fraaie foto's. 
Na een voorwoord van de interieurhistoricus dr. 
Eloy Koldeweij en een inleiding over de ontstaansge
schiedenis met informatie over de diverse bewo
ners, krijgen de inrijhekken en de gevelaanzichten 
uitgebreide aandacht. Het beroemde toegangshek 
stamt uit 1753 en in 2008 zijn de hardstenen pijlers 
vervangen. De oorspronkelijke pijlers worden goed 
beschermd bewaard bij het huis. 
Dan neemt de rondleider ons via de monumentale 
trap mee naar binnen en leidt ons door het huis. We 
wandelen over de bel-etage, bekijken het souterrain 
en bezoeken de eerste verdieping en de zolders. 
We nemen zelfs een kijkje op het dak. Geen ruimte 
wordt overgeslagen. Het goed bewaarde en soms 
fraai gerestaureerde sierstucwerk en de marmeren 
schoorsteenmantels krijgen de aandacht die zij 
verdienen. Er is ook veel ruimte voor het bijzondere 
hang- en sluitwerk, de lichtarmaturen en de fourni
turen in het huis. 
De bijgebouwen en de tuin geven blijk van de
zelfde kwaliteit in aanpak als het huis. Het boek laat 
zien hoe de theekoepel, de tuinmanswoning met 
werkschuur, het kassenpark, de garage en de kennel 
geheel in stijl en met veel zorg zijn vormgegeven. 
De rondleiding in het boek wordt besloten met een 
wandeling door de tuin waarbij we kunnen genieten 
van een veelheid aan tuinsieraden als beelden en 
siervazen. Een leuk detail is dat de porseleinen en 
geëmailleerde naambordjes van de in de tuin ge
plante en inmiddels verdwenen bomen zijn bewaard 
gebleven en samengebracht op een verzamelbord. 
Een uitgebreid overzicht van de noten, een ver
klarende woordenlijst, een literatuuroverzicht en 
een register sluiten dit bijzonder mooie boek over 
interieurkunst af. He.t is een bladerboek in optima 
forma met prachtig fotowerk en heldere, prettig 
leesbare teksten. • 

Piet Gentenaar 
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Uit de Oude Schoenendoos n ee1 n 

Auteur: Hans Sa gel 

De bouw van een botenhuis aan de Vecht 

Deze foto van een botenhuis 
in aanbouw werd in 2005 door 
mevrouw H. (Rina) Reinders
Brouwer (1921-2009) aan de 
Historische Kring Maarssen 
geschonken, toen ze met Auke 
Hoekstra sprak over haar jeugd 
en de melkzaak van haar ouders 
aan de Parkweg nummer 17 
(zie afbeelding 1). U kunt dit 
bijzonder aardige verhaal van 
mevrouw Reinders, die een 
warme belangstelling had voor 
de geschiedenis van Maarssen 
en het werk van de HKM, lezen 
in jaargang 32, nr. 3, augustus 
2005. Volgens Arie de Zwart, zo 
vertelde hij mij toen hij de foto 
bij mij bracht, zien we op deze 
vergeelde foto van omstreeks 
1915 de bouw van een botenhuis 
op Ter Meer, in opdracht van 
kininefabriek directeur 
Dr. AR. van Linge. Op de ach
terkant staan met inkt de namen 
'S Brouwer, Dr Vredendaal en 
G Vredendaal' geschreven. Zeer 
waarschijnlijk zijn dit de namen 
van de drie timmerlieden die, 
toch wel enigszins gewaagd bo
ven het water balancerend, pose
ren bij hun werk in uitvoering. Je 
zou kunnen zeggen dat met deze 
gegevens alles over de foto wel 
bekend is, maar bij nadere bestu
dering bleek dat alles toch wat 
minder duidelijk was en voor je 
het weet zijn er dan meer vragen 
dan antwoorden. Daarom ook 
nu weer de gebruikelijke oproep 
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aan de lezers om mee te helpen de gerezen vragen 
te beantwoorden. Deze vragen zijn: wie maakte de 
foto, waarvoor en wanneer werd hij gemaakt, wie 
zijn de gefotografeerde personen, bij wie hoort 
welke naam en wat is de exacte locatie van dit 
botenhuis aan de Vecht? 

Om te beginnen met de namen van de timmer
lieden op de achterzijde. Hier staat 'S Brouwer' . 
Naar we aannemen is dat Sijmen Brouwer, de 

oudste broer van Rina Reinders-Brouwer. Bij 'Dr 
Vredendaal' en 'G Vredendaal', met het in Maars
sen nogal gebruikelijke weglaten van het woordje 
van in de familienaam, wordt het al moeilijker. 
Mogelijk zijn dit Reijer en Gerrit van Vredendaal, 
zonen van Jan van Vredendaal, de stichter (in 
1911) van het nog steeds bestaande Maarssense 
aannemersbedrijf met dezelfde naam. 
Het bepalen van de juiste locatie wordt bemoei
lijkt door twee andere zaken die op de foto te zien 
zijn. Ten eerste de hoge, witte driehoek, geheel 
rechts op de foto. Is dat de zijmuur van een huis? 
Is die van het logement en herberg 'De Zwaan'? 
Bestond dat gebouw omstreeks 1915 nog wel? Het 
botenhuis zou dan het nu nog bestaande botenhuis 

162 www.historischekringmaarssen.nl 

tussen de huidige panden Binnenweg 70 en Park
weg 67 kunnen zijn. En dan het wit gepleisterde, 
aan de overzijde van de Vecht gelegen lage huis 
aan de Zandweg. Achter twee leilinden is een een
voudige voorgevel waarneembaar met daarin een 
voordeur in het midden en aan weerszijden één 
venster. Welk huis is dit? Tegenover Binnenweg 
70 ligt nu in ieder geval niet zo'n huis. Zelf denk 
ik hierbij aan het gesloopte huis op een foto die ik 
omstreeks 1975 maakte (zie afbeelding 2) . 

Als dat zo is, wordt het botenhuis niet aan de 
Parkweg op Ter Meer gebouwd, maar aan de Bin
nenweg tussen de buitens 'Hazenburg' en 'Soli
tvde'. Er zijn dus bij de foto van het botenhuis in 
aanbouw nog heel wat vragen te beantwoorden. 
Puzzelt u alstublieft mee. We horen of lezen graag 
over uw bevindingen. 

Hebt u op- of aanmerkingen naar aanleiding van 
deze rubriek of misschien zelf een voor publicatie 
geschikte foto, dan wordt u vriendelijk verzocht 
dit schriftelijk of telefonisch door te geven aan 
J.H. Sagel, Dr. A.R. van Lingelaan 85, 
3602 PB Maarssen, tel: 0346-561457; 
e-mail: J.H.Sagel@kpnplanet.nl • 



) , ' J 
•; e( ol~é regt~ ~s 
eetcai é • feestcafé • c tering · 
~ 

laan van niftarlake 101 • 3612bp • tienhoven 
telefoon 0346 - 28 13 82 • website hetolderegthuys.nl 

slapen/bedmode/l ingerie/linnenshop 

Advertenties 

Kaatsbaan 48 

3601 ED Maarssen 

0346-562122 
www.degraaffmaarssen.ni 
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Advertenties 

Wij lopen met u mee, in alle rust en vol aandacht. ~ 
Snijders b.v. 

De emoties zijn vaak zo overweldigend, het verdriet zo groot. Juist dan is het 
fijn als er iemand met u meeloopt, iemand die samen met u de tijd neemt om 
vorm aan het afscheid te geven. Wij luisteren naar u, helpen u en steunen u 
als het allemaal even te veel wordt. 

iedere stap die wij zetten , zetten we samen met u, in alle rust en vol aandacht. 
Zo ontstaat een persoonlijke uitvaart; een afscheid dat op een zachte manier 
deel gaat uitmaken van uw dierbare herinneringen. Een afscheid waarover u 
later kunt zeggen dat het goed was, omdat ieder detail zo precies aansloot bij 
uw wensen. 

Op onze website vindt u meer informatie over onze manier van werken. 
Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Bel ons dan voor een afspraak. 

Snijders Uitvaartonderneming b.v. 
telefoon: 0346 - 580132 (dag en nacht bereikbaar) 

ERA Ritter 1 

aankoop · taxaties 

verkoop · hypotheken 

verhuur · nieuwbouw 

REAL ESTATE MAKELAARDIJ 

Sterk door Service! 

Nassaustraat 14 
3601 BG Maarssen 
0346 - 58 50 30 

ritter@era.nl 
www.eraritter.n l 

I] erarittermakelaardij 
@ERA_Ritter 
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